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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: ияж. 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:

„Реконструкция на оборотната деривация от цех „Водно и хвостово 
стопанство“ до Обогатителен комплекс в частта от резервоарите за 
оборотна вода до и в цех „Мелнично - флотационен“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
Деривацията за оборотна вода е собственост на „Елаците - Мед“ АД и е построена в 

периода 1976 -1978 г. Обектът е пуснат в експлоатация през 1978 г. и се разполага в посока 
юг - север по посока на течението на водата. Системата от съоръжения за оборотна вода е 
изградена като основен елемент на водоснабдителната система за промишлена вода на 
Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед“ АД. Проектирани са допълнителни съоръжения 
и реконструкции в периода 2000 - 2005 г.

Целта на настоящото инвестиционно предложение е изграждането на:

■ Нови резервоари за оборотна вода на мястото на съществуващия земно-насипен 
резервоар;
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■ Довеждаща деривация, която да захранва с вода новите резервоари и 
съществуващите цилиндрични резервоари;

■ Водовземна деривация, която да захранва с вода цех „Мелнично-флотационен“ 
(„МФЦ“).

По отношение на ситуационното разположение (виж ситуация - етап I) трасето на 
довеждащата деривация започва от ОБ 15, преминава северно от резервоарите, захранва с 
вода чрез вливните шахти самите резервоари и се насочва към вливна шахта № 5. 
Водовземната деривация започва от вливна шахта № 1 и се движи успоредно на 
довеждащата деривация до опорния блок при вливна шахта № 4, след който двете деривации 
се кръстосват и оттам се полагат в обща траншея по трасето към вливна шахта № 5. Преди 
вливна шахта № 5 двете деривации се разделят като към водовземната деривация се включва 
и водовземния тръбопровод от вливна шахта № 5, и деривацията се насочва в трасето на 
съществуващия експлоатационен път, достигайки до пресечна точка с електропровода 110 
kV, където завива вляво и се движи по съществуваща берма заобикаляйки площадката на 
откритата разпределителна уредба.

Между ОБ22 и ОБ23 ще се изгради отклонение HDPE DN315 PN6 за цех „Средно и 
ситно трошене“ („ССТ“).

Водовземната деривация достига пътя пред цех „МФЦ“ при ОБ23 при пресичане на 
съществуващия паропровод. Оттам деривацията се спуска в южна посока и на разстояние от 
около 35 m прави чупка и се насочва към цех „МФЦ“.

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:

За увеличаване на количеството разполагаема оборотна вода за работа на фабриката през 
конкретен исторически момент са били изградени открити буферни резервоари в близост до 
покритите резервоари. Захранването на откритите резервоари с оборотна вода се осъществява 
чрез отклонение от основния тръбопровод за оборотна вода преди покритите резервоари. Пред 
всеки един от откритите резервоари е изградена шибърна камера с клинови шибри на 
захранващия и водовземния тръбопроводи. През шахтите преминават и преливните 
тръбопроводи на резервоарите. Схема на описаното разпределение е показана на следващата 
фигура.



еодвоземане за оборотна подаване на оборотна
вода към консуматори вода от ВК 2

Открити буферни 
резервоари

Цилиндричните резервоари за оборотна вода се захранват с вода от хвостохранилището. 
Изградения резервоар е с 3 камери, които по предназначение са буферни резервоари - 2 бр. с 
V=1000 m3 и суха шибърна камера. Резервоарът е предназначен да осигурява запас от оборотна 
вода за около 30 min при захранване с вода от хвостохранилището - Q=800 1/s. Между двете 
камери е оформено помещението на сухата камера, в която са разположени арматурите и 
тръбопроводите на хранителната, вливната и преливно - изпразнителната система. 
Хранителната система се осъществява с 4 водовземни тръбопровода DN500, които се 
обединяват в една тръба DN1000, захранваща главния корпус /цех „МФЦ“/. Преливно- 
изпразнителната система на резервоара е оразмерена за преливна височина от h = 0.28 m и 
преливно водно количество- Q=1.04 m3/s. Изпразнителната тръба е с диаметър DN250 и отвежда 
воден обем от 250 ш3 за 30 min. Оразмерителното водно количество за изпразнителната тръба е 
Q= 1391/s.

Изграденият басейн е разположен източно от бетоновите резервоари и се състои от 
земнонасипна стена, дренаж и хидроизолационно покритие. Обемът на резервоара е 4 102 т3. 
Дъното на резервоара е хоризонтално. Дълбочината на басейна е Н = 5.50 т.

Основните цели които ще се постигнат с изграждането на новите резервоари могат да се 
систематизират по следния начин:

■ Увеличаване на аварийния запас от вода;
■ Изграждане на нова деривация със съвременни тръби, която ще осигури
необходимите количества вода за фабриката;
■ Възможност за по - голяма маневреност при работата на оборотното водоснабдяване.



Проектното решение включва на мястото на съществуващия земнонасипен резервоар да 
се изградят два нови резервоара както следва:

■ Резервоар №1 - с нетна площ - А1 = 646,35 ш2 и завирен обем VI = 3325 т3;

■ Резервоар №2 - с нетна площ - А2 = 725,67 т2 и завирен обем V2 = 3918 т3.

Техническото предложение е за изграждане на стоманобетонови резервоари, състоящи 
се от следните основни конструктивни елементи:

■ Фундаментна плоча с дебелина -70 cm;
■ Стени на резервоара с дебелина -70 cm и пълна височина 6,90 т;

■ Шахтови преливници за отвеждане на високи води - стоманена тръба DN500;

■ Междинни преливници между резервоарите вкл. и съществуващите с дължина на
преливния ръб L = 500 cm и височина 110 cm от корона стена;

■ Експлоатационен път около резервоарите;

■ Пътна рампа за достъп;

■ Стълби и пасарелка за достъп;

■ Предпазна ограда на резервоарите.
За отвеждане на високите води ще се изградят 2 броя шахтови преливници със 

стоманена тръба DN500 и преливна фуния DN1200/DN500. Съоръжението ще е оборудвано 
с овъздушителна тръба DN100, изведена над нивото, за предпазване от вакуум.

За всеки от новопроектираните резервоари е проектиран изпускател DN400 от тръби 
HOPE DN400 PN6. Всяка тръба ще е съоръжена със спирателен кран DN400. Двете тръби 
ще се събират в общ изпускателен колектор HDPE DN400 PN6. Спирателния кран и сходката 
на двете тръби ще са разположени в шибърна камера с размери в план 300 / 350 cm. 
Височината на камерата ще е 4.52 m и се покрива с покривни панели. Дебелината на стените 
ще е 35 cm.

Предвидено е съществуващите вливно и водовземно съоръжения да се реконструират 
и да се интегрират в новия правоъгълен резервоар. Проектирано е вливно съоръжение, 
състоящо се от вливна тръба DN500 в опорен блок и водовземна тръба също DN500, които 
ще се привържат към съществуващата тръбна мрежа. Тези съоръжения ще се монтират само 
в резервоар №1 и ще се управляват от съществуващата шибърна камера.

От северната страна на резервоарите са проектирани 4 броя вливни шахти, които ще 
се разпределят, както следва:

■ Вливни шахти 1 и 2 (общо 2 бр.) за 2 нови резервоари (резервоари 1 и 2);

■ Вливни шахти 3 и 4 (общо 2 бр.) за 2 бр. съществуващи резервоари.

Вливните шахти ще се изградят паралелно по направлението на трасето на 
довеждащата деривация (паралелно по пътя на водата), като ще служат за разполагане на 
вливни и водовземни тръби. Вливните шахти от 1 до 4 са еднотипни и са оборудвани със 
спирателни кранове DN800 PN10 (по един за всяка вливна и водовземна тръба). На 
отклоненията от довеждащата деривация е предвидено да се монтират тройници, а след тях 
редуктори DN1000/DN800 за връзка с шибърите DN800. На отклоненията за отвеждащата



деривация към фабриката са монтирани аналогични редуктори DN1000/DN800. За 
осигуряване на възможността за монтаж и демонтаж, на всички шибъри са предвидени 
демонтажни връзки.

Общият габарит на една типова вливна шахта ще е: дължина - Ьш = 7,00 ш, ширина 
- Вш = 4,50 т, височина - Нш = 6,22 т. Дебелината на стените ще е 40 cm, а на дъното - 70 
cm. Съоръженията ще са оборудвани със стълби и капаци за достъп.

От вливна шахта №1 е проектирана тръба HDPE DN100 PN6 за изтакане на 
водовземната деривация за участъка от вливна шахта №1 до вливна шахта №5 при 
цилиндричните резервоари, която също ще зауства в отвеждащия тръбопровод на 
преливника. Вливна шахта №5 ще се разполага от северната страна на сухата шибърна 
камера на цилиндричните резервоари. Тя е проектирана от стоманобетон, като нейните 
размери в план са 720/640 cm. Дебелината на стените ще е 35 cm, а височината й - 641 cm. 
Достъпа до шахтата ще се осъществява чрез стълби през монтирана входна метална врата. 
Вливната шахта №5 ще се изгради паралелно по направлението на трасето на довеждащата 
деривация (паралено по пътя на водата), като служи за разполагане на вливни и водовземни 
тръби. Вливната шахта №5 ще е оборудвана със спирателни кранове DN800 PN10. На 
отклоненията от довеждащата деривация е предвидено да се монтира тройник, а след него 
редуктори DN1000/DN800 за връзка с шибърите DN800. Също така вливна шахта №5 ще 
осъществява връзка със събирателния колектор за отвеждане на вода по съществуваща 
линия към фабриката. По този начин ще се използват водовземните отклонения DN500 на 
съществуващата система за водоснабдяване. Свързването на събирателния колектор 
DN1000 от съществуващата суха камера с новопроектираната вливна шахта №5 е 
предвидено разглобяемо (чрез демонтажна връзка DN1000 в края на сухата камера) от 
гледна точка ремонтопригодност и облекчаване на монтажно - демонтажните операции.

При входа на цех „МФЦ“ е проектиран стоманобетонов тунел със светли размери, 
както следва:

■ Ширина - В = 2.30 m

■ Височина - Н = 2.00 m

■ Дължина-L = 12.00 m

■ Дебелина на фундаментната плоча - d = 50 cm

■ Дебелина на стените и покривна плоча - 40 cm

Тунелът е конструиран като плочест водосток тип „кутия”, чрез който ще се 
осъществява достъпа до цех „МФЦ“.

Новият магистрален водопровод за оборотна вода, изграден от HDPE с DN=800 mm 
ще влезе в цех „МФЦ“ от изток и ще бъде разположен в северната част на мелнично 
отделение на кота +6,800, като тангира със стоманобетонните колони, носещи площадките 
зад мелниците на кота +9,900. Ще се извърши поетапна подмяна на стоманените 
водопроводни тръби за захранване на мелниците с тръби от HDPE. Подмяната ще бъде 
направена при спиране на всяка мелница за подмяна на облицовките, така че да не се 
увеличават престоите заради реконструкцията на водопроводната мрежа. В момента 
захранването на мелниците с технологична вода се осъществява от двата стоманени 
водопровода. Ще се изградят връзки за захранване с вода на мелниците и от новия



водопровод, така че да може да се извърши превключване без спиране на технологичното 
оборудване.

За осигуряване на вода за миене на основните технологични площадки ще се изгради 
нов водопровод от HDPE с DN 100 mm, който ще бъде монтиран по северната стена на цеха 
на две нива. Той ще има отклонения с кранове и щуцери към всички тунели на захранващите 
с руда ленти на мелниците на кота +12,700. Второто ниво ще бъде под кота +9,900 над новия 
магистрален тръбопровод от HDPE с DN=800 mm. За да се гарантира необходимия напор и 
дебит на водопровода за миене, последният ще се захранва от магистралния през помпа 
50Ш40, разположена на площадката североизточно от мястото, предвидено за монтаж на 
новата дванадесета мелница МШЦ 4,5x6,0.

Предвижда се транспортният достъп за нуждите на строителството да се осъществява 
по съществуващите експлоатационни пътища в района.

Предвижда се изкопните работи да се извършват с еднокошов багер с обем на коша 
до 3 т3, като част от изкопната маса ще се използва за обратен насип.

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 Обогатителен 
комплекс на „Елаците - Мед” АД и е във връзка с гарантиране безаварийната работа на цех 
„МФЦ“ през оставащия срок на концесионния договор.

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 Обогатителен 
комплекс на „Елаците - Мед“ АД, с. Мирково, област Софийска, в цех „Мелнично - 
флотационен“, в границите на ПИ с идентификатор 48324.22.10 (приложена скица на имота).

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:
(iвключително 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 реализацията на инвестиционното предложение ще се използват 
следните ресурси:

■ вода;
■ електроенергия;
■ скален материал за насипване, уплътняване и подравняване;
■ горива за използваната строителна механизация.
За фазата на експлоатация ще се използват следните ресурси:
■ оборотна вода;
■ електроенергия.
Водовземането за питейно - битово и промишлено водоснабдяване на дружеството е 

осигурено от съществуващите 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 промишлено /аварийно/ водоснабдяване р. Златишка - 5 000 000 м3/год.;
■ за питейно - битови нужди р. Калугер и р. Св. Георги - 78 840 м3/год.

Данните за разчета на водопотреблението са съгласно следните разрешителни № 
0012/25.04.2018 г. за промишлено водоснабдяване; № 31130088/30.05.2018 г. за промишлено 
водоснабдяване (аварийно/резервно); № 31110030/13.03.2018 г. 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.

Присъединяването на обекта към електрическата мрежа на „Елаците - Мед“ АД ще 
се извърши чрез въздушно кабелен преход от въздушна линия 20 kV “Помпени станции 1”



до МКТП 1 - 63 kVA. От главното трансформаторно табло на 0,4 kV по схема TNS ще се 
захранят консуматорите в крановите шахти. Кабелите ще са в кабелна тръбна мрежа. 
Изключение е участъка от кабелна шахта №5 до шахта за изтакане (положен директно в 
земята).

Съществуващият стоманорешетъчен стълб не е подходящ за преработка и е 
необходимо да се замени с нов ЪМ 20 - 951+4 ш. Новият стълб ще се монтира в оста на 
въздушната линия върху нов стоманобетонен фундамент на 4 m от съществуващия. 
Проводниците на въздушната линия като цяло са в нормално техническо състояние. 
Въздушната линия е оразмерена за III'™ климатичен район със скорости на вятъра Vmax = 30 
m/s и Улед = 15 m/s.

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 Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед“ АД (цех „Средно 
и ситно трошене“ (2 бр.), претоварен възел към цех „ССТ” и котел № 3 тип КМ-12 към 
„Топлосилов“ цех).

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

При реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират основно битови 
и строителни отпадъци, които ще се третират по следния ред: битовите отпадъци ще бъдат 
събирани в контейнер и извозвани от общинската сметоизвозваща фирма, а строителните 
отпадъци ще бъдат управлявани от изпълнителя на строителните дейности и 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.)

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на нови 
потоци отпадъчни 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 № I към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба на опасни химични 
вещества и смеси.

Обогатителен комплекс на „Елаците-мед“ АД е класифициран като 
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал. Класификацията е потвърдена с писмо 
на МОСВ изх. № УК-49/24.08.2017 г.

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 Обогатителен комплекс са налични в 
прилежащите към комплекса реагентово стопанство и варова централа, складови стопанства 
и лаборатории, топлосилов цех.

За отоплителни цели на територията на ОК се използва природен газ, съхраняван в 
трейлери на територията на 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 №

Категорня/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 
технологичното 

съоръжение (съоръжения)
(в тонове)

Налично 
количество(в 

тонове)4
Физични
свойства5

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. 1 В; 
Н314, Eye damage 1; H318, 
Acute aquatic 1; H400, Metal 
согт. 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 56 Твърдо тяло, 
прах или люспи

Метил
изобутил
карбинол

108-11-2 203-551-
7

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

В част 1 - Р5в - запалими 
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 
- т34. (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, 
STOT RE. 2 H373, Aquatic 
Chronic 2 H411

Поименно изброено в част 2 
- tJ4. (в);
В част 1 - Р5в - запалими 
течности, Категория 2 или 3. 
Е2 - опасни за водната среда 
в категория хронична 
опасност, Категория 2

4,5 4 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 
технологичното 

съоръжение (съоръжения)
(в тонове)

Налично 
количество(в 

тонове)4
Физични
свойства5

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

Автомобилен
бензин 86290-81-5 289-220-8

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

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

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

0,7 0,6 Безцветен газ

Пропан - бутан 68512-91-4 270-681-
9

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



Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/кате1 ории 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 
технологичното 

съоръжение (съоръжения)
(в тонове)

Налично 
количество (в 

тонове)4
Физични
свойства5

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

Природен
газ

8006-14-2 232-
343-9 Flam.Gas 1, Н220

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

Отпадъчни
масла
(машинни,хи 
дравлични, 
смазочни) 
(отпадък с
код 12 01 07*, 
13 01 10*, 13 
02 08*)

Skin Sense, H317; 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
маслоуловите 
ли (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; STOTRE. 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
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