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ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение

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, 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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД има следното инвестиционно 
предложение:

„Монтиране на мобилна колесна инсталация за производство на фракциониран 
инертен материал в района на Рудник „Елаците“, гр. Етрополе“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтиране на подвижна 

трошачно-сортировъчна инсталация на испанската фирма TR1MAN в района на рудник 
„Елаците“, гр. Етрополе.

Инсталацията ще замести съществуваща такава (пътно-строителна база за чакъл с 
пресевна инсталация (т. нар. малка трошачка), въведена в действие с Протокол № 71/1984 г. 
(приложен).

Инсталацията ще преработва скален материал (откривка), като краен продукт, 
регламентирано с чл. 18, ал. 8 от концесионния договор и допуснато с писмо на 
Министерство на икономиката и енергетиката изх. № Е-26-Е-150/12.05.2014 г. (приложено).

Инсталацията ще бъде разположена на съществуваща площадка на к. 1150 ш, която 
понастоящем се използва за складиране на материали за рудника. Тя е съобразена със 
съществуващата и изграждащата се пътна мрежа в рудника.
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За целта е предвидено полагане на фундаменти под машините на инсталацията, 
съобразено с местните условия и нормите за строително и геотехническо проектиране в 
Република България. Добитият материал с различна едрина е предвидено да се използва за 
пътни настилки и бетони по сух способ.

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:

По време на реализация на инвестиционното предложение, ще се изпълнят следните 
дейности, организирани в няколко етапа:

■ Подготовка на строителната площадката - разчистване, отстраняване на скални 
материали и подравняване;

■ Изкопно-насипни работи;
■ Натоварване и извозване на строителни и други отпадъци;
■ Кофражни, армировъчни и бетонови работи;
■ Монтаж на трошачно-сортировъчната инсталация;
■ Монтажни работи по ел. инсталацията;
■ Пусково-наладъчни работи, изпитване и измервания;
■ Оформяне на околното пространство и външните връзки.

Площадката, на която ще се извършват дейностите, условно е разделена на две части. 
Те са ситуирани непосредствено една до друга, като са разделени с новопроектирана 
подпорна стена. Южно от тях минава съществуващ обслужващ път, по който се осъществява 
транспортната връзка.

За кота ±0,00 на обекта е приета 1149.90 m - котата на по-ниско разположената 
площадка, където се предвижда и разполагането на мобилната трошачка. По-високата 
площадка е с кота 1156.90 т. Последната се предвижда да се използва като площадка за 
маневриране на товарни автомобили в южния й край и площадка за депониране на суров 
скален материал в северния.

Инсталацията ще преработва скална маса от откривката на рудното тяло. 
Максималната едрина на скалните късове е 690 mm. Тя има максимален капацитет 250 t/h за 
получаване на 5 фракции с добив: 25+0 mm - 28 t/h; 20+0 mm - 56 t/h; 4-Ю mm - 20 t/h; 8+4 
mm - 12 t/h, 16+6 mm - 10 t/h; 31,5+16 mm - 7 t/h; 63+31,5 mm - 118 t/h. Добиваните фракции 
по сух способ с различна едрина ще се използват за пътни настилки и бетони.

Разработената технологична схема е с четири стадия на трошене с контролно 
пресяване след второ и четвърто трошене и с възможност за промяна на вида на готовите 
фракции в зависимост от потребностите на консуматорите.

Суровината ще постъпва на площадката на приемния бункер с автосамосвали с 
товароносимост 100 t. Площадката е на кота +6,900 и позволява да се изсипят 4+5 
автосамосвала. Захранването на инсталацията се извършва с челен товарач с обем на кофата 
6 т3. На площадката в зоната на бункера са предвидени еластични метални огради, които да



ограничават куповете и спират късовете. По короната на подпорната стена е предвиден 
парапет с метална оградна мрежа, който да спре случайно търкалящи се късове към кота 
±0,000.

Подпорната стена е разработена така, че инсталацията да се захранва и с автосамосвали 
с товароносимост до 10 t.

Първият стадий на трошене е организиран в мобилна установка, която включва:
- вибрационен захранван APT-510-II;
- челюстна трошачка ТММ-11000 модел CSS-110.

Натрошеният материал с едрина 0+165 mm с помощта на ГТЛ с В= 1000 mm постъпва 
в претоварен възел I. Той е оформен като бункер с обем около 6 т3. На дъното е монтиран 
вибрационен захранван AVT-300. Фракцията 0+25 mm с помощта на конзолна транспортна 
лента се складира на куп.

Вторият стадий на трошене е организиран на мобилна платформа и включва:
- конусна трошачка CSS-50 с хидравлично регулиране и поддържане на разтоварващия 

отвор;
- ГТЛ за транспорт на натрошения продукт;
- вибрационно сито с четири пресевни повърхности и пресевна площ 7 т2 модел CVT-

1840;
- ГТЛ за подситовия продукт.

Конусната трошачка на втория стадий се захранва с ГТЛ от вибрационния захранвач 
на претоварния възел I. Тя работи с производителност около 270 t/h. Натрошената скална 
маса с едрина 90+0 mm се класира на фракции: 90+80 mm; 80+63 mm; 63+31,5 mm; 31,5+20 
mm; 20+0 mm. Фракциите 90+80 mm и 80+63 mm c помощта на ГТЛ се връщат в претоварния 
възел I, а фракцията 63+31,5 mm се складира с ГТЛ на куп или се обединява с фракцията 
31,5+20 mm и последните с помощта на ГТЛ се транспортират до претоварен възел II. 
Фракцията 20+0 mm се складира на куп с помощта на конзолна ГТЛ.

Под бункера на претоварен възел II с обем около 6 т3 е монтиран вибрационен 
захранвач AVT-220, който захранва с ГТЛ трети стадий на трошене.

Третият стадий на трошене е оформен като метална площадка, на която е монтирана 
конусна трошачка CSS-22, а под нея ГТЛ, която изнася натрошения материал с едрина 25+0 
mm до четвърти стадий на трошене.

Последният стадий на трошене с класиране на натрошения продукт е разработен на 
подвижна колесна платформа, на която са монтирани:

- роторна трошачка с вертикален вал за автогенно трошене на фракцията 25+0 mm;
- лентов транспортьор за натрошения продукт;
- вибрационно сито с работна площ 7,2 т2 с три пресевни повърхности (16, 8 mm и 4

mm);

- лентов транспортьор за подситовия продукт.
Фракцията 25+16 mm се връща с ГТЛ в претоварния възел II за претрошаване. 

Фракциите 16+8 mm; 8+4 mm и 4+0 mm са стокова продукция и се складират на купове с 
помощта на ГТЛ.



Размерите и броят на фракциите са условни. Те зависят от изискванията на 
потребителите. Инсталацията за трошене е разработена така, че движението на продуктите 
може да се променя, което води до промяна на количествата, а с промяна на размерите на 
пресевните повърхности - до промяна на зърнометричните им характеристики. 
Монтираното технологично оборудване (трошачки и сита) гарантират получаването на 
продукти с разнообразни зърнометрични характеристики, а при правилен подбор на 
скалната маса - и добри физико-механични качества.

Трите мобилни възела за трошене са оборудвани с електрически табла. В тях е 
предвидена силовата апаратура за пускане и защита, апаратурата за управление на 
отделните възли и инсталацията като цяло. По част Ел КИП и А са разработени кабелните 
връзки между отделните възли.

Готовите фракции са с различен добив, което е в резултат на приложеното оборудване, 
избраната технологична схема на работа и свойствата на суровината. Очаква се добивът на 
фракциите 25-Ю mm да е 11 %/ 28 t/h; 63+31,5 mm - 53%/118 t/h; 20+0 mm - 25%/ 56 t/h; 4+0 
mm - 27%/ 59 t/h; 8+4 mm - 18%/ 40 t/h. Обемът на куповете е приблизително еднакъв около 
V=86 m3 или 139 t. За фракция 63+31,5 mm купът осигурява 1 h и 10 min работа. За 
гарантиране на непрекъснат работен ден е необходима допълнителна площадка за 
депониране на готовите фракции. Осигурено е около куповете свободно разстояние от 5 m 
за движение на челен товарач и автосамосвали по време на работа на инсталацията. 
Натоварването на готовите фракции се извършва с челен товарач.

Площадката за складиране на суровина ще бъде обезопасена с еластични метални 
огради за спиране на неконтролируемо движение на скалните късове при изсипване на 
самосвалите. На парапетите по короната на подпорната стена допълнително е предвидена 
оградна мрежа за спиране на дребни скални късове при изсипване на самосвалите и 
загребване на челния товарач.

В зоните на интензивно прахоотделяне - приемен бункер, трошачки, сита и пресипки 
се пулверизира вода за създаване на водни завеси. Системата се управлява ръчно.

Инсталацията ще се монтира след като се изградят подпорната стена и 
стоманобетоновите плочи на трошачните агрегати и на претоварните възли. След отлагане 
на трасировъчния план ще се докарат и ситуират трите мобилни платформи и претоварни 
възли. Под металните опори е предвидено поставяне на бетонови блокчета с размери 
700x700x500 mm. Претоварните възли, площадката за трошачката за трето трошене и 
лентите ще се монтират на бетоновите фундаменти.

На площадката ще се монтират два стационарни фургона. Единият е за началника на 
инсталацията със стая за оперативка, а другият - за обслужващия персонал.

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:



Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтиране на инсталация за 
производство на фракциониран инертен материал, която ще замени сега функционираща 
инсталация.

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 не попада в населено място и ще се реализира в 
границите на Рудничния комплекс на „Елаците Мед” АД, намиращ се в границите на община 
Етрополе. Комплексът отстои на около 14 км южно от гр. Етрополе. Местоположението на 
площадката, в границите на ПИ № 640 767, както и съответните географски координати, са 
приложени към уведомлението.

В околностите на Рудничния 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:

- 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 инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на 
културното наследство.

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

Транспортният достъп 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 строително-монтажните работи и експлоатацията ще се използват 
следните ресурси:

■ електроенергия;
■ дизелово гориво - за нуждите на самоходното дизелово оборудване, използвано при 

извършване на технологичните мероприятия.
Водовземането на дружеството е осигурено от съществуващи водовземни съоръжения 

при съобразяване с установените лимити по издадените разрешителни за водоползване.

Захранването с вода ще се осъществи с нова връзка от площадковия технологичен 
водопровод.

Захранването на фургона и трошачките ще е с открит водопровод от ПЕВП.

За електрозахранването на консуматорите разположени на площадката на ТСИ ще се 
монтира нов бетонов комплектен трансформаторен пост БКТП 1000 kVA,6/0.4 kV.

От трафопоста БКТП 1000 kVA ще се захранят силовите табла на ТСИ ТС-1, ТС-2, ТС- 
3, ТС-4 и двете табла ТФ1 и ТФ2 за фургоните.

Захранването на БКТП 1000 кУА,6/0.4кУ с напрежение 6 kV ще стане с кабел 6 кУ 
СВБТ 3x50 mm2 от подстанцията, разположена в КЕТ 1.

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:

Проектът не предвижда дейности, в резултат на които ще бъдат емитирани 
приоритетни и опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Временно съществува риск от запрашаване и отделяне на допустими количества 
вредни емисии от дизелово гориво на територията на обекта, вследствие работата на 
строителната механизация.

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

По време на изпълнение на предвидените строително-монтажни дейности се очакват 
да се генерират следните видове отпадъци:

- битови отпадъци;
- строителни отпадъци.
Битовите отпадъци ще се формират в резултат на жизнедеятелната дейност на 

работниците. Ще се събират в контейнер на промишлената площадка и същата периодично 
ще се обслужва от организираното от община Етрополе сметосъбиране и сметоизвозване 
заедно с останалите битови отпадъци на дружеството.



Строителните отпадъци ще се събират в контейнер на площадката и периодично, ще 
бъдат извозвани на специализирано депо.

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.)

Битово-фекалните води ще се събират във водоплътна изгребна яма с обем 2,3 т3. Не 
се очакват други отпадъчни водни потоци.

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)

Рудничен 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.

На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение не се 
съхраняват опасни химични вещества.

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 таблицата 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 - мазут, 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 - да 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. хЮ ш3), 
дизелово гориво (6 бр. х50 т3) 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 околна среда и водите с писмо изх. № 26-00-313/17.02.2016 г. С РЕШЕНИЕ №174- 
А1/2017 г. 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.

Опасните отпадъци, които отпадат от дейността на РК „Елаците” са отпадъци от 
хидравлични и смазочни масла, утайки от маслоуловители, опаковки съдържащи опасни 
вещества и маслени филтри, които се предават на лицензирани лица.



ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА на площадката на Рудодобивен комплекс към „Елаците - Мед” АД, гр. Етрополе

Химично
1 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

Класификация
съгласно

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен 

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

Ацетилен 74-86-2 200-816-9
Flam.Gas 1, Н220; Press Gas, 
H280;

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

Кислород 7782-44-7 231-956-9 Ox. Gas 1, H270; Press Gas, 
H280;

Поименно изброено 

в част 2 - т. 25;

В част 1 - Р4 -
Оксидиращи газове 

Категория 1

0,3 0,17 Безцветен газ

Пропан - бутан 68512-91-4 270-681-9 Flam.Gas 1, H220; Press Gas, 
H280; Muta IB, H340; Care.IB, 

H350

Поименно изброено 

в част 2 - т. 18;

В част 1 - Р2 -
Запалими газове,

Категория 1 или 2

25,4 20,4

Втечнена

безцветна

газова смес



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

Класификация
съгласно

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен
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

Дизелово гориво

68334-30-5

67-56-1

269-822-7

200-659-6

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

Поименно изброено 

в част 2, т. 34 в) - 
нефтопродукти и

алтернативни

горива;

В част 1 - Р5в-
Запалими течности, 

кат.З,

Е2- Опасни за

водната среда,
Категория 2

249,75 155

Слабо

жълтеникава

течност

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

Поименно изброено 

в част 2 - т.34. (а);

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

Е2 - опасни за

водната среда в

категория хронична 
опасност, Категория

2

18 7

Прозрачна до

жълтеникава

течност



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

Класификация

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

ЗООС2

Проектен
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

Газьол съд. на сяра 

0.001%-за

отопление

68334-30-5 269-822-7

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

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

85 5,56
Червена

течност

Природен газ 8006-14-2 232-343-9 Flam.Gas 1,H220

Поименно изброено 

в част 2, т. 18

В част 1 — Р2 - 

Запалими газове, 

Категория 1 или 2

6 2
Газ под

налягане

Водороден

пероксид
7722-84-1 231-765-0

Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4 (*), Acute 

Tox. 4(*), Skin Corr. 1A, H271, 
H332, H302, H314

В част 1 - Р8 -
категория на

опасност

оксидиращи

течности и твърди

вещества

0,15 0,133 Течност



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

Класификация
съгласно

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен
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

Добавка “Mobull 

TDA”
смес смес

Н411 - Токсичен за водните 
организми, с дълготраен ефект

В част 1 - Е2 -
опасни за водната

среда в категория 

хронична опасност, 
Категория 2;

2 0,7 течност

ProAuto GO 5 80W-

140 LS
смес смес

Н411 - Токсичен за водните 
организми, с дълготраен 
ефект; Н317 - Може да причини 

алергична кожна реакция.

В част 1 - Е2 -
опасни за водната

среда в категория

хронична опасност, 
Категория 2;

15,17 10 течност

Зимна течност за

чистачки Prista®

концентрат

смес смес
Н225: Силно запалими
течност и пари

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

0,793 0,793 течност



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

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен 
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

Опаковки, 

съдържащи опасни

вещества

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

В част 1 - Р8 -
категория на

опасност

оксидиращи 

течности и твърди

вещества

0,06 0,06

Отпадъчни масла 

(хидравлични и 

смазочни)

(отпадък с код 13

01 10* и 13 02 08*)

Skin Sense, H317; Aquatic 

Chronic 2, H411;

В част 1 - Е2 -
опасни за водната

среда в категория 

хронична опасност, 
Категория 2

15 15

Утайки от 

маслоуловители 
(отпадък с код 13

05 03*)

Skin Irrit. 2 H315; Aquatic 

Chronic 2, H411

В част 1 - Е2 -
опасни за водната

среда в категория

хронична опасност, 
Категория 2

0,91
0,9

Маслени филтри 

(отпадък с код 16

01 07*)

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

В част 1 - Е2 -
опасни за водната

среда в категория 

хронична опасност, 
Категория 2

0,73 0,7



Прилагам:

1. Протокол № 71/1984 г. на приемателна комисия за въвеждане в действие;

2. Писмо на МИЕ изх. № Е-26-Е-150/12.05.2014 г.;

3. Ситуация с координати на точки от границата на обекта (в БГС 2005, UTM-35);

4. Актуална скица на имота;

инж. Драгомир 
Изпълнителен дирек 
„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД

Уведомите^...



ОКРЪЖЕН СЪВЕТ М БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ — СОФИЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА 
9Л, „ПОЗНИШ“ HiB Ти. 83-28-25, 83-16-53 80-14-11

Р А 8 F 3 Ш - П i i 3s

' за въведано в действие

iia основание чл. 101 от *.одекса на труда, ]!нспекцпята по 

охрана на труда пра Снхялашя съвет на ^ълг&рсоите армеен спални 

съши - София, разреиава да бъдат ьъводепп ь донстпзе следните 

подобекти на р/дшпша плодадгл ’'.Слацито’' гал; ОК "каците”:

"и ^ътно-стронтодпс база за чакъл с пресекна инсталация

3. и.еентолпа пнотслаших са полтпдше на пътида

3. Гара.; ^а стопапс:::: ::оли

4. ген. план на рудзпжатл площада? - частично

но. гд. инвеститор Cv-i.lt "Орсдаогорло" - гр.Средногорие.

аЛ-ДД-ГЛА I Ц-Ч. >л УЛ

/лпя.Коце Колов/

H^fca 6V^ гЦ-^ ^
С_*г, Л .£. is)-/ Лл г> cs.
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м-ьо ма etttn ийии 
OPOUttniinfc ечхуи-И

У/ ->/ 4'

Vл*к*г
/ Av/'^ ПРОТОКОЛ

УШЬРЖДАВл 
МИИИС1 bPj^VTptf 
дата /Sji< 1д$л;

S? 71 ВЯР> Ю С ОРИиИ|
< ПО,ЛНС\г_.......... ,,

на приемателната комисия аа пъвеадан^ф^ействие JJ b>_ l&ify».1 
по чл. 67, ал. 1 т. 1 от ПКС

Гл. ПР0БКТА1ГГ: 

ГЛ. ИЗПЪ1ШШ'ЕЛ: 

ПОДИЗПЪЛКИТК/Ш:

ОБЕКТ;

ПОДОБЕН:

СМ>ас - гр. Средногорие

ДПС - МОК "Елаците" - с. Мирково, Софийско

КШ1ПП11 "ШШРОРУДА"

ГУСВ - ПОДЕШШЕ 62640 (62820)

ГУСВ - ПОДЕЛЕШЕ 64210 

СО "МЪТНИ СГРОЕЗШ"

МОК "ЕЛАЦ1ГГЕ"

ПЛОЩАДКА "OTKPIZT РУДНИК"

основно (пуоишстоо

1. ПШО-СГРО^ЕЛНА БАЗА ЗА ЧАКМ С ПРЕСЕВЛА ННСТАЛАШШ

Въз основа на зансвед ?? С-120/29.VIII.1984 год. на 

Министерството па енергийно-суровинните ресурси, се събра на 

6.IK.1984 год. на обекта комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: шик. Илко Матков Гшков - тюнектор при ПДОГК -
София

и ЧЛЕНОВЕ: 1. Ш1Ж. Малпнка ОГфетенова - гл. специалист СММК -
гр. Средногорие

2. кнж. Гошо Костов - директор МДП "Елаците"

3. инж. Динко Костадшюв - н-к отдел "Енергиен" -
МДИ "Елаците"
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4. шш. Стефан Къпев име отдел "Механичен" - 
МДП "Елацпте"

5. икж. Лазар Кацаров - отговорник ТБ - МДП "Елацлте"

Go лейт. Пею Кьосев - ШЮ при МДП кладите”

7. техн. Ангел Ангелов - н-к ТО - Щ{ ’'Кладитеп

8. шик» Владимир Петков - гл. проектант - КШДОШРПлпроруда"

9. ст. лейт. Иван Петров - ГУС& - под. G2820

10. ст. лейт. Димитър Станев - ГУСВ - йод. G4210

11. ст. лейт. Георги Гергов - ГУСВ - йод. 62820

12. инж. Христо Катански - ГУСБ - под. 64210

13. шш. Димитър Ковачев - инспектор РИОНС - Сор;ии

14. инж. Георги Иасилзз - инспектор ХЕИ - София-окръг

15. д-р Димитър Нозачев - инспектор ХЕИ - Софиа-окръг

с участието на техническите ръководители и органите па т&здохас- 

ки контрол па подобекта и след като извърши основеш преглед на 

документите па подобекта и периода от 6.IX.1984 кчзд. до 7. IX. 

1984 гид.,

К 0 II С Т A Т II Р А:

1. Но срока на нзтгдшющга па подобектите,

1. Горния обект е част от обект МОК ’’Кладитеw

2. Съгласно нормативните документи времетраенето па 

строителството не е нормирано.
3. Съгласно комплексната пускова програма за 1984 гад. 

срока за пускана пи подобекта е 11-ро тр^юсечие па 1984 година.

4. Строителството е започнало през и. август 1982 год.



3.

5. Строителството е завършено съгласно акт обр. 15 на 

17.VIII.1984 год., който е съставен отново след приемателната 

комисия, състояла се на 30.VII..1984 гол., поради отказа на под

обекта.

II. Но размера на използуваните средства

Съгласно справката, приложена към настоящия протокол, 

размерът на използуваните средстда е:

Общо лева.......................................................  500,495 лв.

в това число:
СМ Р................................................................. 282,950 лв.

М С .....................................................................  217,545 лв.

Други разходи ..............................................

СМЕТКА 8 - не е проверена от БНБ

Съгласно протокола за проведените 72-часови проби 

инсталацията доказа проектните см параметри.

III. По готовността на инвеститора да поеме експлоа

тацията на подобекта

От представеното писмо - справка изх. V' 2G02/30.VII. 

1984 год. от’ М/ДО "Елаците" е видно, че инвеститора има готовност 

да поеме подобекта в експлоатация, предмет па настоящия протокол.

IV. Пс документацията

На приемателната комисия се представиха всички необхо

дими документи съгласно чл. 17 от Наредба (> за приемане на обек

тите на капитално строителство, които характеризират изпълнението
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на строително-монтажните работи, видно от приложените описи към 

настоящия протокол, от които по-важни са следните:

- справка за изразходваните средства;

- разрешение за въвеждане в действие от инспекцията по 

охрана на труда към ЬПС;

- заповедна книга;

- екзекутивни чертежи;

- протокол за 72-часова проба;

- констативен протокол обр. 15;

- протоколи за шум, осветление и запрашаемост от ХЕИ - 

София-окръг, и др.

Приемателната комисия намира представените към настоя

щия протокол документи за пълни и редовни.

Описите са неразделна част от настоящия протокол.

V. По изпълнение на строителао-монташште работи

Предназначението на подобекта е да обезпечи ВД1 "Кла

дите" с необходимите чакълни фракции за поддържане на пътищата. 

Състои се от:

- приемен бункер, до който се докарва изходната суро

вина от отвалите на рудника с камиони.

- челюстна трошачка 600x900, която се захранва от 

пластинчат питател тип 2-12-45.

- вибрационно сито тип ПТГ-42-II с размери 1500x3000;

- вибрационно сито тип СВ-250 при разтоварващ отвор

на трошачката 80 мм, ще има производителност по каталожни данни:
- за 1 час - 38 м3

о- за смяна - 266 м
- за година - 69426 м3 - 70000 м3
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Предвцдено е инсталацията да работи целогодишно при 

261 дни за 1 смяна на 7-часов работен ден*

Строително-монтажните работи па подобекта са изпълнени 

по проекта и няма никакви изменения, с изключение на монтажа на 

сито ГИГ-42-Н, което не беше монтирано на носещите греди, а вън 

от тях иа самата бетонна плоча, вследствие на което се явиха виб

рации на самата плоча. За отстраняване на тези вибрации се напра

виха специални хамути, които обвързаха ситото с гредите на бето

новата плоча и нибрациите намалиха в границите на допустимото.

За това преустройство на ситото е приложен протокол, подписан от 

главния проектант, постоянния авторски контрол, инвеститорския 

контрол, и от строителя, от който се вижда, че вибрациите са от

странени и че не е необходимо да се правят от строителя замери 

за вибрациите, съгласно решението на приемателния протокол обр. 

16.

При 72-часовата проба подобекта постигна проектните си 

параметри и техническата производителност.
За подобекта е съставен приемателен протокол обр. 16 

през периода - 30.VII. - 3.VIII.1984 год. и е отказан по вина на 

строитела, поради неправилен монтаж на ситото.

Министерството утвърждава на 28.VIII.1984 год. приема

телния протокол, със забележка без отказания подобект, което е в 

нарушение с чл. 69 от ПКС и чл. 31 от Наредба S2 6 към НКС. При 

такива случаи БНБ да прилага разпоредбите на чл. 31, ал. 5 и 6 от 

Наредба Я? 6 на ПКС.

Резултатите от взетите проби от ХЕИ отговарят на норма

тивите и са в допустим1Гге граници.



VI. По качеството на изпълненото строителство

6.

- Част АС - ДОБРО

- Част МГ и Ш - МН. ДОБРО

- Част Ел. и Авт. - ОТЛИЧНО

Въз основа на направените констатации, приемателната

комисия
РЕШИ:

Съгласно чл. 67, ал. 1 т. 1 и въз основа на чл. 67, 

ал. 4 и ал. 9 от НКС, ПРИЕМА И ВЬВЕЩА В ДЕЙСТВИЕ подобекта:

1. ПШОЧУГРОИГБЛИА БАЗА ЗА ЧАШ С НРБСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ 

с обща стойност 500,495 лв., със следните забележки:

А. Част АС и Ш

1. Наличието на издутини по стомано-бетоновите стени 

и греди на кота + 4,10 и предават не добър естетинен вид на сгра

дата. Окончателен отбив - 100 лв.

Д01ШМОТЕШШ РАБОТИ ПО №Л'Ж ЧАСТИ

1. Да се направи площадка за ремонт на ел. телфера към 

крана в трошачното отделение.
Срок за проекта от "Штроруди" - 5

дни

2. Да се направи нова стълба към площадката за влиза

не в кабината.
Срок за проекта от
”Нипроруда” - 5 дни
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3. Да се направи площадка за обслужване на четири броя 

осветителни тела на колона.

Срок за проекта от 

"Нипроруда" - 5 дни

4. КНИППИ "Нипроруда" да преразгледа в срок от 5 дни 

обзавеждането на инсталацията и даде предложението си с ДПСД, 

въз основа на което инвеститора да осигури средствата и ги на
бави в срок от I (един) месец.

Окончателният отбив е за сметка на изпълнителната орга

низация - ГУСВ - поделение 62640.

Комисията определя максималните гаранционни срокове, 

предвидени в чл. 72 от ПКС за приетия подобект на ка настоящия 

протокол.

На последното заседание на приемателната комисия никой 

от членовете не изказа особено мнение по напоените констатации 

и взетите решения.

Настоящия протокол се състави в 5 ефообгвдьш екземпляра.

. j

ПРЩСШТЕЛ: ............г.......... ..

/кнж. Илко 1шчев/

ЧЛЕНОВЕ:

I.

3.

5.

»«V»* .. — .......

/инж,Обдетенова/

/т$4 Д. Костадинов/

/кнж. Л. Кацаров/

2.

инж. V. /ЙО^тов/

/ннж, Ст ^К^яев/*

6. *«ж > - i>....I»

, /лейт. II. Кьосев/



// 8 ............
JtoW» А, Ангелов/ /тик. Нд.л Петков/

/ст.лейт. Ив. Петров/ /ет. Станев/

121
/ст.лейт* Г. Гергов/ /инх. Х|>54 Ьйтанекн/

14. . .Г.ОТШгС5С-..........,
/шик. Д. Ковачев/ /шми Г. В&сплзг>/

*• *• •
/д-р Д. ЯовачЬв/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на 

икономиката и енергетиката

n iJtALt'#*
Дата

до
Г-Н ДОБРИ ЦВЕТКОВ,
Изпълнителен директор на 
„Елаците-мед" АД 

гр. Етрополе 2180

на Ваш изх. №: 353/28.04.2014г.

ОТНОСНО: Съгласуване на възможността за реализация на скален материал от 
находище „Елаците”, като краен стоков продукт.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТКОВ,

Във връзка с Ваше писмо под горния номер, Ви информирам, че Министерство 

на икономиката и енергетиката не възразява да реализирате част от скалния 
материал (откривка) получена при добива на медно-порфирни златосъдържащи 

руди, като краен продукт, предвид това че възможностите за това са регламентирани 
с чл.18, ал.8 от концесионния договор.

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8 
Тел: +3592 940 7001

Факс: (+3592) 987 21 90,(+3592) 981 99 70 
e-mail: e-docs@mee.government.bg

mailto:e-docs@mee.government.bg


Обръщам Ви внимание, че при сертифицирането и реализирането на продукта, 

следва да спазвате разпоредбите и изискванията на действащите нормативни 

документи, свързани с опазване и възстановяване на околната среда, спазване на 
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, както и останалото 
законодателство.

С уважение:-



1155.00

Кота
±0.00=1149.900м

Проект: Монтиране на подвижна трошачно-сортировъчна инсталация на 
испанската фирма TRIMAN в района на Рудник „Елаците", гр. Етрополе

Координати на точки от границата на 
обекта - коорд- с-ма БГС 2005 UTM-35

Х-север, m Y-изток, m
1 4738557.18 257286.88
2 4738541.80 257391.44
3 4738502.88 257413.89
4 4738486.97 257406.94
5 4738479.65 257276.33
6 4738518.96 257262.08










































