
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
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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:

„Изграждане на паркинг на територията на Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ 
АД“

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на вътрешен паркинг на 
територията на Обогатителен комплекс (ОК) на „Елаците-Мед“ АД за подход на пътнически 
автобуси, както и за леки автомобили на работещи, клиенти и гости. Вземайки предвид 
съществуващото положение, предложението включва:

■ увеличаване на площта на съществуващия паркинг;
■ асфалтиране на новопроектираната част от него;
■ преасфалтиране на съществуващия в момента паркинг;
■ разделяне на паркинга на две площадки:
- една площадка (площадка № 1) за паркиране и маневриране на автобуси и малък 

брой паркоместа за автомобили;
- една площадка само за леки автомобили (площадка № 2).

Разширението на паркинга е за 354 паркоместа за леки автомобили и 8 за автобуси 
(новопроектирани са 269 паркоместа за леки автомобили и 6 за автобуси).

Общата площ на паркинга е 8844 м2.
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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:

Съществуващата асфалтова настилка на паркинга следва да бъде премахната и на 
нейно място да се положи новата асфалтобетонова настилка, оразмерена за съответния вид 
движение.

Преди изпълнение на изкопните работи се извършва трасиране и се изрязва 
съществуваща настилка /асфалтобетонова/ чрез фугорез с цел запазване на целостта на 
настилката извън зоната необходима за изкопните работи. Засегнатата от изкопа настилка 
се изрязва вертикално. За постигане на добра връзка между съществуващата и новата 
настилка, вертикалните изрязани повърхности се обмазват с битум, предварително загрят 
над 100 °С, като фугите се запълват също с битум.

По време на изграждане на строежа, при разкриване на зони от земна основа, с 
еластичен модул по - нисък от 30 МРа, конструкцията на настилката се запазва. Усилването 
на земната основа до достигане на еластичен модул Е=30 МРа се извършва чрез полагане на 
допълнителни пластове от пясъчна възглавница и пластове от несортирани едрозърнести 
материали. Възможно е намаляване дебелината на трошено - каменната настилка при 
разкриване на твърди /скални/ зони от земната основа. Уплътняването на земното легло на 
настилката във всички насипни и изкопни участъци трябва да бъде със стойност, не по - 
малко от 95 % от максималната обемна плътност на скелета на материала, получена по 
модифициран Проктор съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2).

Върху така подготвената земна основа се полага и уплътнява трошен камък, следва 
полагане на пътните бордюри, обмазване на вертикалните изрязани повърхности от 
съществуващата пътна настилка и полагането на два пласта асфалтобетон с направата на 
битумен разлив преди полагането на всеки следващ пласт.

След уплътняване на пластовете от конструкцията се извършва изпитване чрез 
натоварване с кръгла плоча на произволно определени места за всеки уплътнен пласт 
поотделно, съгласно техническата спецификация за техническите изисквания и условия на 
материалите и нормите за проектиране на пътища.

При полагане на асфалтовите смеси, температурата на въздуха задължително трябва 
да е над 5°С и площите да са сухи.

Уплътняването на отделните пластове ще се извършва с гладки статични, 
пневматични или вибрационни валяци, като уплътняването следва да приключи при 
температура на сместа не по-ниска от + 70°С и по такъв начин, че да се избегне 
повреждането на изградените вече съоръжения.

Приета е конструкция на настилката като част от пътното платно за осъществяване 
на „средно” (площадка №2) до „тежко” (площадка №1) автомобилно движение. 
Реализираният габарит на пътното платно е с ширина от 6.00 м за двупосочно движение с 
две пътни ленти по 3.00 м ширина с хоризонтална маркировка. В площадката за движение 
на автобуси е приета траектория на бавно движение с бързо завъртане на волана в крива и



последващо бързо изправяне на волана, както и движение на заден ход на автобуси 
(маневриране). За целта е приет външен радиус от 13.00 м. Паркоместата за автобуси ще 
бъдат сигнализирани с хоризонтална сигнализация с надпис „BUS”.

Изграждането на пътното платно и площадки е при следните параметри:

■ Площадка № 1 с обща площ 1 720 м2, от които:
- 1 720 м2 премахване на стар асфалт;

- 1 640 м2 полагане на настилка за „тежко“ движение;

- 80 м2 - зелени площи;

- 215 м - бордюрна линия.

■ Площадка № 2 с обща площ 7 124 м2, от които:
- 1 205 м2 премахване на стар асфалт;

- 6 504 м2 за асфалтиране с настилка за “средно” движение

(1 205 м2 преасфалтиране и 5 299 м2 ново асфалтиране)

- 387 м2- зелени площи;

- 830 м - бордюрна линия.
■ Общо за двете площадки (за целия паркинг) 8 844 м2, от които:

- 2 925 м2 премахване на стар асфалт;

- 8 144 м2 асфалтиране ( 2 952 м2 преасфалтиране и 5 219 м2 ново асфалтиране);

- 467 м2- зелени площи;

- 1 045 м - бордюрна линия.

Постоянната пътна маркировка ще се изпълни от боя с перли, като минималната 
дебелина на мокрия слой е 0,3 мм ±10%. Светлоотразителните знаци, използвани при 
сигнализацията на участъка са предвидени да се изработят от 1'ви типоразмер за целия 
участък, съгласно Наредба № 01/18. Използван е знак от група Б2 - „Спри! Пропусни 
движещите се по пътя“. Материалите, използвани за изработване на основи за пътни знаци 
са ламарина от стоманени или от алуминиеви сплави, дърво, армиран с фибри полимер и 
пластмаса. Носещите стълбчета, конзоли и стойки за неподвижно закрепване на вертикални 
пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1. При монтирането на 
пътните знаци ще се спазват минималните разстояния от ръба на платното на движение и 
височина от повърхността на настилката.

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 ще се реализира на територията на ОК на „Елаците - 
Мед” АД и е във връзка с нормалното организиране на превоза на работниците и 
служителите от и до работното им място, посещението на гости и клиенти на дружеството.



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)

Обектът се намира вдясно, преди главния вход на ОК на „Елаците-Мед“ АД - с. 
Мирково, обл. Софийска.

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 строителството ще се използват следните ресурси:

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

при извършване на технологичните мероприятия.
Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди ще се осъществи от мобилен 

електроагрегат/най-близкия трафопост в района на фабриката. Всички ел. съоръжения се 
заземяват и зануляват, а временното ел. табло се обезопасява от дъжд и сняг.

Кабелите, използвани за временно ел. захранване с дължина над 3.0 м, които се 
полагат въздушно, ще се окачват към носещо въже или към съществуващи конструктивни 
елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

Вода за строителни нужди ще се осигурява с водоноски, а за питейни нужди ще се 
доставя бутилирана минерална вода.

За осигуряване на личната хигиена на работещите ще се използват санитарно - битови 
помещения в района на ОК. На място ще се монтира само мобилна химическа тоалетна.

За обекта се изисква външно противопожарно водоснабдяване, като за целта е 
проектиран площадков водопровод с пожарни хидранти на територията на целия паркинг.

Площадковият водопровод, чиято обща дължина надвишава 200 м, е проектиран 
сключен.

Водоснабдяването за обекта ще стане от съществуващ площадков водопровод за 
питейно-битово и противопожарно водоснабдяване на ОК „Елаците”, като водовземането 
ще стане от най-близко минаващия до обекта водопроводен участък, а именно - от главен 
клон IV, изпълнен от стоманени тръби с диаметър 08Омм, захранващ павилиона на 
площадката на ОК. Главен клон IV се захранва с вода от резервоар за питейна вода на 
фабриката, с обем 75м3.



Площадковият противопожарен водопровод е проектиран от полиетиленови тръби за 
инфраструктурни водопроводи.

Предвидени са 5 бр. надземни пожарни хидранти DN80, изолирани със спирателни 
кранове 08Омм, като разстоянията между тях е не-повече от 90 м.

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

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:

Поради естеството на инвестиционното предложение, не се очаква промяна в 
източниците и количеството на емисиите на вредни вещества от неподвижните източници 
на емисии на територията на ОК на „Елаците - Мед“ АД.

Временно съществува риск от локално кратковременно запрашаване на територията 
на обекта, вследствие работата на строителната механизация и самосвалите.

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

При реконструкцията на паркинга 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.

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.)

Инвестиционното предложение предвижда отвеждане на атмосферните води от 
паркинга, тяхното пречистване, частично акумулиране на пречистените води за последващо 
използване и отвеждане на излишните водни количества към съществуващата 
канализационна мрежа на ОК на „Елаците - Мед” АД.

Канализационната система включва:
- Линейни отводнители и дъждоприемни оттоци;
- Площадкова канализационна мрежа с ревизионни шахти на изискващите се места;
- Каломаслоуловител;



- Задържателен резервоар за дъждовни води;
- Отвеждащ колектор до мястото на заустване.

Площадковата дъждовна канализация е проектирана гравитачна. Същата ще бъде 
изпълнена от полиетиленови тръби за външна канализация, тип PRAGMA с коравина на 
тръбата SN 10. За ревизия на площадковата канализация са предвидени ревизионни и 
инспекционни шахти от полиетилен висока плътност.

Отводняването на паркинга ще се осъществява със 7 бр. линейни отводнителни 
канали, завършващи със събирателни шахти и 2 бр. дъждоприемни оттока.

Събраните от паркинга дъждовни води ще бъдат третирани в коалесцентен сепаратор 
за нефтопродукти АСО Oleopass NS20/200/4000, арт. № 741.569AN, с утаителна част, с 
максимален дебит 200 1/s.

Пречистените от сепаратора води ще постъпват в полиетиленов резервоар за вода 
модел Carat XXL, обем 16 м3, с вентилационен накрайник.

В резервоара за вода ще бъде интегрирана задържаща система за дъждовна вода за 
акумулиране на обем вода от 10м3, която ще се ползва за поливане и миене на паркинга. 
Останалата част от водата в задържателния резервоар ще бъде заустена в съществуваща 
ревизионна шахта от площадковата канализация на ОК. Последната зауства в 
хвостопровода, който отвежда водите в хвостохранилище „Бенковски 2“ на „Елаците-Мед“ 
АД.

На площадката са предвидени и два дъждоприемни оттока тип АСО Combipoint РР с 
решетка 300x500 мм, права форма, с утаителна част.

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, коиго ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не предвижда наличие и употреба на опасни 
химични вещества на площадката.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
извършената по чл. 103 от същия класификация от оператора на база съхраняваните 
количества опасни вещества, ОК е класифициран като предприятие с нисък рисков 
потенциал. Последното е потвърдено с писмо на РИОСВ - София изх. № 26-00- 
313/17.02.2016 г.

Във връзка с инвестиционно предложение на дружеството за изграждане на 
площадка за декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов 
цех, с писмо изх. № 10198-607/04.10.2017 г. на РИОСВ-София, въз основа на писмо на 
МОСВ № УК-49/24.08.2017 г., се потвърждава извършената класификация по чл. 103, ал. 5 
от ЗООС.



С писмо на РИОСВ - София изх. № 2359/16.04.2018 г. е потвърдена пълнотата и 
съответствието на актуализирания ДППГА съгласно чл. 106, ал. 2 от ЗООС на 
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

Опасни вещества на територията на ОК са налични в прилежащите към комплекса 
реагентово стопанство и варова централа, складови стопанства и лаборатории, топлосилов 
цех.

Моторните горива (автомобилен бензин и дизелово гориво), използвани за нуждите 
на комплекса, се съхраняват на територията на ведомствена бензиностанция в 2 броя 
подземни резервоари при атмосферно налягане.

На територията на комплекса се използват и съхраняват различни компресирани 
газове в бутилки (газови цилиндри), като например кислород, ацетилен, пропан - бутан, 
газови смеси (метан с аргон), необходими за технологичния процес на обогатяването и 
работата на апаратите в химическа и експрес лаборатории.

Списък на опасните химични вещества използвани на територията на ОК, попадащи 
в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС, в т.ч. на образуваните опасни отпадъци, е 
представен в таблиците по-долу:



Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/категории 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.)

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

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

Налично
количество 
(в тонове)

Физични
свойства

1 2 3 4 5 6 7 8
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Натриев
хидросулфид

16721-80-5 240-778-0

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

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

150 130 Твърдо тяло,
прах или люспи

Метил изобутил 
карбинол

108-11-2 203-551-7
Flam.Liq.3; H226, Serious eye 
damage/eye irritation - cat.2; 
H319, STOT SE - Cat.3; H335,

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

327 81 Безцветна
течност

Керосин 8008-20-6 232-366-4

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

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

38,8 8
Прозрачна
течност

Мазут 68476-33-5 270-675-6

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

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (г);
В част 1 - Е2 - опасни 

за водната среда в 
категория хронична
опасност, Категория 2.

820 800
Кафеникаво- 
черна течност

Газьол съд. на 
сяра 0.001% - за 
отопление

68334-30-5 269-822-7
Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 
H332; Skin Irrit. 2, H315; Asp. 
Tox. 1, H304; Care. 2, H351,

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

4,5 4,5 Червена течност



Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/категории 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.)

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

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

Налично
количество 
(в тонове)

Физични
свойства

1 2 3 4 5 6 7 8
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

STOT RE. 2 Н373; Aquatic 
Chronic 2, Н411

В част 1 - Р5в -
запалими течности,
Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност,
Категория 2

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

7 6,5
Прозрачна до
жълтеникава
течност

Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7

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

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

21 19,8
Слабо
жълтеникава
течност

Ацетилен 74-86-2 200-816-9
Flam.Gas 1, H220; Press Gas, 
H280;
Експ. (EUH006)

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

0,05 0,05 Безцветен газ



1 Химично 

наименование
CAS № ЕС №

Категория/категории 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.)

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

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

Налично
количество 
(в тонове)

- - -

Физични
свойства

1 2 3 4 5 6 7 8
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Кислород 7782-44-7 231-956-9
Ох. Gas 1, Н270; Press Gas, 
Н280;

Поименно изброено в 
част 2 - т.25;
В част 1 — Р4 — 
Оксидиращи газове
Категория 1

0,7 0,6

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

0,35 0,2

Втечнена 
безцветна газова
смес

Аргон/метан
7440-37-1/
74-82-8

231-147-0/
200-812-7

Flam.Gas 1, H220, Press Gas, 
H280

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

0,06 0,055 Безцветен газ

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

16,8 16,8
Безцветен газ,
без миризма

В резултат от дейността на ОК се формират отпадъчни масла, греси, утайки от маслоуловители, опаковки съдържащи опасни 
вещества, маслени филтри.



Списък на опасните отпадъци, попадащи в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС е представен в следната таблица:

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.)

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

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

Налично
количество
(в тонове)

Физична форма 
на веществото

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
Отпадъчни масла 
(машинни, 
хидравлични, 
смазочни)
(отпадък с код 12 
01 07*, 13 01 10*, 
13 02 08*)

Skin Sense. Н317; Aquatic 
Chronic 2, H411;

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

12 12

Отпадъчни греси 
(отпадък с код 12 
01 12*)

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

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

2,5 2,5

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

3 3

Утайки от мазут 
(отпадък с код 13 
07 01*)

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

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

3,5 3,5

Опаковки 
съдържащи опасни 
вещества (отпадък 
скод 15 01 10*)

Skin corr. IB, H314; Eye damage 
1, H318; Aquatic Chronic 2, 
H411

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

7,5 7,5

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

1,5 1,5



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. Ситуация паркинг (в М 1:500);

2. Ситуация площадкова канализация (в М 1:500);

3. Скица на имота.

/
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Инвеститор:   "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД

УПРАВИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ЧАСТ
ФАЗА
МАЩАБ
ЛИСТ

РП
1:500

2 3

Арх. № РП-7-08-00-2018

Обект: ОК -    "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД

СитуацияНАЧЕРТАЛ

- Зелени площи

- Бордюрна линия

Легенда:

- Облицована канавка

- Решетка

BUS
- Паркомясто за автобус

- Паркомясто за лек
 автомобил

- Бариера

- Имотна граница

ПОДОБЕКТ: "Паркинг на територията на ОК - "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД"



Кл
он
6 
Ф
25
0 
Б

F2=760.53m²

РШ 1

F7=950.76m²

F6=732.03m²

КМУ

к.т. = 812.76
к.д.к. = 811.66
Н = 1.10м

решетка №6, L = 37.80m

РШ 2
к.т. = 811.68
к.з. = 810.65
к.д.к. = 810.48
Н = 1.20м

РШ 3
к.т. = 810.60
к.д.к. = 809.55
Н = 1.05м

            РШ 4
к.т. = 808.91
к.з. = 808.49
к.д.к. = 807.72
Н = 1.19м

РШ 5

ДО 1
СШ 4
к.д.к.= 810.77

СШ 3
к.д.к.= 811.47

СШ 1
к.д.к.= 812.61

СШ 2
к.д.к.= 812.06

к.з.= 810.88
к.д.к.= 810.72

   СШ 5
к.д.к.= 809.93

резервоар
         16м³

      СШ 7
к.д.к.= 808.04

ДО 2
к.д.к.= 808.27

к.т. = 808.91
к.д.к. = 807.67
Н = 1.24м

РШ 6
к.т. = 809.12
к.д.к. = 807.57
Н = 1.55м

РШ 7
к.т. = 809.40
к.д.к. = 807.00
Н = 2.40м

РШ 8

к.т. = 810.40
к.д.к. = 806.76
Н = 3.64м

РШ  - същ.
к.т. = 810.50
к.з. = 806.66
к.д.к. = 806.50
Н = 4.00м

З А Б Е Л Е Ж К И

1. Площадковата канализация е проектирана от
тръби за инфраструктурна канализация тип РР-PRAGMA SN10, DN 160 ÷  DN 400;
2. Ревизионните шахти са от полипропилен тип РР-PRO, DN 1000;
3. Отводняването на паркинга е проектирано с линейни отводнителни
канали и два дъждоприемни оттока, с решетки с клас на натоварване
D400;
4. Отделните отводнителни улеи с решетки са проектирани със
следните видове отводнители:
- отв. решетки №№ 1, 3 и 5 - линейни отводнители Aco Monoblock RD 200,
20.0, с фабрично вграден наклон 0.5%;

- отв. решетки №№ 2, 4, 6 и 7 - линейни отводнители Aco Monoblock RD 150,
10.0, без вграден наклон - за отводнителни решетки

5. Събирането и отвеждането на водите от линейните отводнителни канали става
чрез събирателни шахти от системата Aco Monobloc RD, състоящи се от един
елемент, с тръбна връзка към площадковата канализация ;
6. Събраните от паркинга дъждовни води ще бъдат третирани в коалесцентен
сепаратор за нефтопродукти ACO Oleopass NS20/200/4000, арт. № 741.569AN, с
утаителна част;
7. Пречистените от сепаратора води ще постъпват н полиетиленов резервоар за
вода модел Carat XXL, обем 16 м³, с вентилационен накрайник;
8. В резервоара за вода ще бъде интегрирана задържаща система за дъждовна вода
за акумулиране на обем вода от 10м³, която ще се ползва за поливане и миене на
паркинга. Останалата част от водата в задържателния резервоар ще бъде заустена
в съществуваща ревизионна шахта от площадковата канализация на обогатителната
фабрика. Последната зауства в хвостопровод , който отвежда водите в
хвостохранилище "Бенковски-2" на "ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД.
9. На площадката са предвидени и два дъждоприемни оттока  тип ACO Combipoint
PP с решетка 300х500мм, права форма, с утаителна част;
10. Тръбите се полагат върху 10 см пясъчна подложка и се засипват с пясък до 30см
над темето на тръбата. Останалата част от обратната засипка се изпълнява с
баластра до кота пътно легло , трамбована на пластове от 20см до достигане на
плътност по-голяма от 1.65 t/m³ доказано чрем взимане на проби. Обратната
засипка в зоните на тревните площи се изпълнява с мека пръст.

дъждовна канализация

пречистена от КМУ дъждовна вода

ДО       дъждоприемен отток

водопровод

РШ       ревизионна шахта
СШ събирателна шахта

КМУ     сепаратор за нефтопродукти

кота дъно изкоп

кота терен

пътна настилка

обратна засипка

баластра
ρ min=1.65 t/m³ 

канализационна тръба

PP-PRAGMA SN 8

кота дъно канал

кота теме канал

1.0
0

3.0
0

DN

H
 и
зк
о
п

В изкоп = DN + 2х0.40 м

пясъчна подложка

10 cm

засипка от пясък 30 cm

над темето на тръбата

РШ 9
к.т. = 808.91
к.д.к. = 807.91
Н = 1.00м

        СШ 6
к.д.к.= 809.78

718

810.91
810.96

810.73
812.26

811.37

ш.
(кота капак )
(кота дъно )
(кота изливна )

Кл
он
6 
Ф
25
0

Б

F=760.53m²

T.1

РШ 1

РШ 20-C

РШ 1-C  - същ.
к.т.
к.з.
к.д.к.

T.6

F=950.76m²

F=732.03m²

КМУ

к.т. = 812.76
к.д.к. = 811.66
Н = 1.10м

решетка №3, L = 54.70m

решетка №6, L = 37.80m

решетка №5, L = 62.20m

реш
ет

ка №
7, L = 10.60m

РШ 2
к.т. = 811.68
к.з. = 810.65
к.д.к. = 810.48
Н = 1.20м

РШ 3
к.т. = 810.60
к.д.к. = 809.55
Н = 1.05м

РШ 4
к.т. = 808.91
к.з. = 808.49
к.д.к. = 807.72
Н = 1.19м

РШ 5

DN 160
L = 4.95
i = 1% DN 160

L = 2.20
i = 1%

ДО 1

СШ 4
к.д.к.=
810.77

СШ 3
к.д.к.= 811.47

СШ 1
к.д.к.= 812.61

СШ 2
к.д.к.=
812.06

к.з.= 810.88к.д.к.= 810.72

СШ 5
к.д.к.= 809.93

СШ 7
к.д.к.= 808.04

ДО 2
к.д.к.=
808.27

к.т. = 808.91
к.д.к. = 807.67
Н = 1.24м

РШ 6
к.т. = 809.12
к.д.к. = 807.57
Н = 1.55м

РШ 7
к.т. = 809.40
к.д.к. = 807.00
Н = 2.40м

РШ 8

к.т. = 810.40
к.д.к. = 806.76
Н = 3.64м

РШ  - същ.
к.т. = 810.50
к.з. = 806.66
к.д.к. = 806.50
Н = 4.00м

А2-М 1:500

З А Б Е Л Е Ж К И

1. Площадковата канализация е проектирана от
тръби за инфраструктурна канализация тип РР -PRAGMA SN10, DN 160 ÷  DN 400;
2. Ревизионните шахти са от полипропилен тип РР-PRO, DN 1000;
3. Отводняването на паркинга е проектирано с линейни отводнителни
канали и два дъждоприемни оттока, с решетки с клас на натоварване
D400;
4. Отделните отводнителни улеи с решетки са проектирани със
следните видове отводнители:
- отв. решетки №№ 1, 3 и 5 - линейни отводнители Aco Monoblock RD 200,
20.0, с фабрично вграден наклон 0.5%;

- отв. решетки №№ 2, 4, 6 и 7 - линейни отводнители Aco Monoblock RD 150,
10.0, без вграден наклон - за отводнителни решетки

5. Събирането и отвеждането на водите от линейните отводнителни канали става
чрез събирателни шахти от системата Aco Monobloc RD, състоящи се от един
елемент, с тръбна връзка към площадковата канализация ;
6. Събраните от паркинга дъждовни води ще бъдат третирани в коалесцентен
сепаратор за нефтопродукти ACO Oleopass NS20/200/4000, арт. № 741.569AN, с
утаителна част;
7. Пречистените от сепаратора води ще постъпват н полиетиленов резервоар за
вода модел Carat XXL, обем 16 м³, с вентилационен накрайник;
8. В резервоара за вода ще бъде интегрирана задържаща система за дъждовна вода
за акумулиране на обем вода от 10м³, която ще се ползва за поливане и миене на
паркинга. Останалата част от водата в задържателния резервоар ще бъде заустена
в съществуваща ревизионна шахта от площадковата канализация на обогатителната
фабрика. Последната зауства в хвостопровод , който отвежда водите в
хвостохранилище "Бенковски-2" на "ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД.
9. На площадката са предвидени и два дъждоприемни оттока  тип ACO Combipoint
PP с решетка 300х500мм, права форма, с утаителна част;
10. Тръбите се полагат върху 10 см пясъчна подложка и се засипват с пясък до 30см
над темето на тръбата. Останалата част от обратната засипка се изпълнява с
баластра до кота пътно легло , трамбована на пластове от 20см до достигане на
плътност по-голяма от 1.65 t/m³ доказано чрем взимане на проби. Обратната
засипка в зоните на тревните площи се изпълнява с мека пръст.

дъждовна канализация

пречистена от КМУ дъждовна вода

ДО       дъждоприемен отток

водопровод

РШ       ревизионна шахта
СШ събирателна шахта

КМУ     сепаратор за нефтопродукти

кота дъно изкоп

кота терен

пътна настилка

обратна засипка

баластра
ρ min=1.65 t/m³ 

канализационна тръба

PP-PRAGMA SN 8

кота дъно канал

кота теме канал

1.0
0

3.0
0

DN

H
 и
зк
о
п

В изкоп = DN + 2х0.40 м

пясъчна подложка

10 cm

засипка от пясък 30 cm

над темето на тръбата

РШ 9

к.т. = 810.40
к.д.к. = 806.76
Н = 3.64м

СШ 7
к.д.к.= 808.04

810.91
810.96

810.73
812.26

съществуваща канализация

от площадковата

канализация на

фабриката

PP SN10 DN200
L=5.25 m, J = 3 %

PP SN10 DN250
L=7.80 m, J = 3 %

PP SN10 DN250
L=33.50 m, J = 3 %

PP SN10 DN250
L=6.70 m, J = 8 %

PP SN10 DN200
L=4.00 m, J = 3 %

PP SN10 DN315
L=33.50 m, J = 3 %

PP SN10 DN160
L=7.50 m, J = 5%

PP SN10 DN250
L=7.80 m, J = 3 %PP SN10 DN315

L=37.70 m, J = 2.8%

PP SN10 DN250
L=9.20 m, J = 1%

PP SN10 DN250
L=23.10 m, J = 1%
PP SN10 DN160
L=19.25 m, J = 10%

PP SN10 DN160
L=4.50 m, J = 10%
PP SN10 DN160
L=9.20 m, J = 10%

PP SN10 DN400
L=4.20 m, J = 1.1%

PP SN10 DN160
L=2.20 m, J = 1%

PP SN10 DN400
L=1.10 m, J = 1.1%

PP SN10 DN400
              L=3.47 m
              J = 1.1%

къ
м

хв
ос
то
хр
ан
ил
ищ
е

съществуващ водопровод

PP SN10 DN250
L=7.40 m, J = 3 %
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
1618, кв."ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1,02/8188394; 9556187, 

sofia.oblast@cadastre.bg, БУЛСТАТ130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-600122-22.08.2018 г.

Поземлен имот с идентификатор 48324.80.60 

С. Мирково, общ Мирково, обл София
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/05.11.2015 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: местност ГРЕДАТА 
Площ: 9794 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия
Стар идентификатор: няма
Номер по предходен план: 000718
Съседи: 48324.80.65, 48324.80.54, 48324.80.58

Координатна система БГС2005

Скица N9 15-600122-22.08.2018 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-304903-09.08.2018 г. 0а

/инж.Ире^а Шумкова/
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Собственици:
1. 122016037, "ЕЯАЦИТЕ-МЕД" АД
площ 9795 кв.м. от правото на собственост
Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица № 85 том I per. 85 
дело 5748 от 17.02.20Hr, издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ ПИРДОП
Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот:

Координатна система БГС2005

Точка Координати
№ X [м] Y [м]
1. 4730068.70 378861.47
2. 4730130.43 378859.55
3. 4730144.92 378865.45
4. 4730144.70 378869.03
5. 4730144.21 378878.94
6. 4730143.45 378912.69
7. 4730142.78 378942.06
8. 4730094.47 378987.62
9. 4730080.09 378972.39
10. 4730077.30 378969.39
11. 4730059.40 378949.52
12. 4730032.51 378919.70

Скица № 15-600122-22.08.2018 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-304903-09.08.2018 г.
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