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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, 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 площадка за събиране, предварително третиране и временно 
съхранение на отпадъци на територията на Обогатителен комплекс на „Елаците- 
Мед“ АД, с. Мирково”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
От дейностите, извършвани на територията на Обогатителен комплекс (ОК) на „Елаците- 

Мед“ АД, с. Мирково, се генерират битови, производствени и строителни отпадъци. Същите се 
управляват в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата 
нормативна уредба към него.

С изключение на дейността по балиране на отпадъчна хартия и пластмасови опаковки, на 
територията на Обогатителен комплекс не се преработват отпадъци преди предаването им на 
лицензирани фирми за оползотворяване.

Към момента генерираните от дружеството отпадъци се съхраняват на утвърдените с 
вътрешна заповед места за временно съхранение на отпадъци до тяхното предаване за 
оползотворяване.

Площадката ще замени сега определените места за временно съхранение на отпадъци, като 
с нейното изграждане и въвеждане в експлоатация ще се подобри екологосъобразното управление
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на отпадъците, в т.ч. отчетността и контрола върху генерираните и предадените количества 
отпадъци от отделните производствени звена.

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:

Генералният план определя ситуационното положение на новопроектираните сгради, 
съоръжения и пътища, които са както следва:

■ Входно - изходна бариера;
■ Закрита сграда с шест броя склада за временно съхранение на опасни отпадъци (излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване; отработени масла, отпадъчни греси и маслени 
филтри; излязли от употреба акумулаторни батерии; увлечена/летяща пепел от изгаряне на течни 
горива в парокотелна централа; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени 
с опасни вещества; абсорбенти);

■ Открита Гва и 1Гра зона (съхранение на два броя контейнери: 1 брой с вместимост 7 ш3 и 
1 брой с вместимост 5,5 т3) - за стърготини и стружки от черни и цветни метали;

■ Открита ПГта зона (Гва секция) - за скрап с дебелина над 6 mm;
■ Открита I У'та зона (2'ра секция) - за скрап с дебелина между 4 и 6 mm;
■ Открита У'та зона (З‘та секция) - за смесен скрап с дебелина под 4 mm;
■ Открита УГта зона - за едрогабаритен метален скрап;
■ Открита У1Гма зона - с портален кран за разтоварване и сортиране на неопасни отпадъци;
■ Промишлено хале с 12 броя функционални зони за временно съхранение на неопасни 

отпадъци и административно-битова зона;
■ Трафопост БКТП 250 кУА, 20/0.4 кУ.

Предвижда се доставка и монтаж на портален (козлови) кран - едногредов и без конзоли. 
Осовото разстояние между релсите е 8 m, а дължината на подкрановия път - 20 т.

Входът с автоматичната бариера ще се намира в западната част на площадката и е съобразен 
с новопроектирания път N1, свързващ площадката за отпадъци с пътната мрежа на дружеството. 
Открити зони III, IV, V и УI, представляват клетки, оградени от трите страни със стоманобетонови 
стени с височина 3 т. Промишленото хале се намира в северо- източната част на площадката, като 
административно-битовата зона е ориентирана към входа. Закритата сграда за временно 
съхранение на опасни отпадъци се намира в западната част на площадката.

Автомобилна площадка, включваща открита зона VII за разтоварване и сортиране на опасни 
отпадъци, обслужва входовете на двете сгради.

Проектът предвижда настилката на площадката да бъде от бетон клас В30 с дебелина 20 cm.

Между открита зона VI, промишленото хале и пред северната фасада на закритата сграда 
за временно съхранение на опасни отпадъци е проектиран тротоар.

Път N1 е проектиран за двупосочно автомобилно движение с широчина на настилката 6,00 
ш. Пътят ще е дълъг 150,63 т. Предпазна стоманена ограда с една лента е предвидена по южния 
банкет на пътя, в зоната на насипа. Настилката на пътя ще е от асфалтобетон.



В източния край на пътя, при т. СК1 (виж ситуация на път N1) е проектиран водосток № 1 
с 0 800 mm. Водостокът служи за отводняване на пътя и площадката за отпадъци от дъждовни 
води.

Площадката за отпадъци ще бъде оградена с масивна ограда от бетон с височина 1,00
m и стоманена част над него с височина 2,00 т.

Сградата на промишленото хале ще разполага с общо 12 броя функционални зони за 
съхранение на неопасни отпадъци, в т.ч. зона за разполагане на балираща машина с общо тегло 
500 kg. Част от отпадъците, които ще се съхраняват са горими (хартия и картон, пластмаса и др.). 
Функционалните зони ще бъдат разделени посредством разделителни преградни стени с дължина 
7 m и височина 3 т. Разстоянието между отделните прегради е 5 т. Достъпът до халето ще се 
осъществява с метални врати 2 броя с размери 4x4 т. Предвидено е естествено осветление с 
метални прозорци. За вентилиране на халето са предвидени отвори в близост до вратите.

Конструкцията на административната част ще е монолитна бетонова. Покривът на халето и 
на административната част ще бъде едноскатов, бетонов.

За административната част са предвидени необходимите топлоизолации по стените и 
покрива. На помещенията е предвиден окачен таван, в който са вградени осветителните тела и 
вентилационни решетки. Дограмата на административната част ще се изпълни с вътрешни дървени 
врати, алуминиева входна врата и пластмасови прозорци.

Материалите за халето ще са пожароустойчиви и съобразени с класа на пожарна опасност
Ф5В.

Сградата на склада за опасни отпадъци представлява едноетажна монолитна 
стоманобетонова конструкция с размери 36x8 m и височина от 4 т. Разделена е на 6 клетки, във 
всяка от които ще се съхранява различен вид отпадък. Достъпът до всяка от клетките ще се 
осъществява от двукрила метална врата с прозорец над нея. С оглед вентилиране на складовете, по 
фасадата са предвидени отвори, снабдени със затварящ елемент. Настилките са съобразени с вида 
на отпадъка, който ще се съхранява в съответния склад. Всеки склад е с наклон 1% към вратата, 
където са разположени канал и шахта, в които да се събират евентуални течове и разливи от 
площадката.

Покривът на сградата ще е едноскатен, с поставенини топло- и хидроизолации. Дограмата 
ще е метална.

Тъй като складовете за опасни отпадъци ще се обслужват от електрокар, в същите е 
предвидена вентилация. За ранно известяване при пожар в закритите складове за опасни отпадъци, 
промишленото хале за неопасни отпадъци и административно-битовото помещение, същите ще 
бъдат снабдени със система за пожароизвестяване.

Закритите складове са с обща площ 299 т2, която е под изискуемия минимум за монтиране 
на автоматична система за пожарогасене.

Във всяко от помещенията на склада за опасни отпадъци ще се изгради шахта, в която чрез 
канал с решетка ще постъпват евентуални неконтролируеми течове от контейнерите. Каналът с 
решетка ще бъде от готови елементи тип Puradrain®PDG 1500.0 С250 kN - комплект: улей - L= 
1000 mm, В= 15 cm, Н= 25 cm.

За измиване на зоната за разтоварване и сортиране на неопасни отпадъци в складовете за 
неопасни отпадъци ще бъде монтиран СКГ гъвкав шлаух с дължина 10 т.



Източник на вода за питейно-битови и противопожарни нужди ще бъде съществуващия 
площадков водопровод 0 1600 ПЕВП. Водовземането ще стане в близост до резервоарите за 
оборотна вода.

Водите от измиване на зоната за разтоварване и сортиране на неопасни отпадъци, както и 
дъждовните води, попаднали върху нея, ще бъдат отвеждани от 2 бр. дъждоприемни шахти и 
канализация. Тъй като е възможно замърсяване на водите от площадката с нефтопродукти, те ще 
постъпват в каломаслоуловител.

Каломаслоуловителят е сглобяем коалесцентен сепаратор тип A DIC500/6B с обем за 
маслата от 180 1, а за утайките - 500 1. От изхода на каломаслоуловителя, по тръба 0 200, 
пречистените води ще се заустват в съществуващата площадкова канализация на цех „ТАТ”, след 
съществуващия каломаслоуловител.

В източната си част площадката за отпадъци граничи със сухо дере. За извеждане на 
дъждовните води от водосбора на площадката, както и за предпазване на халето за неопасни 
отпадъци от същите, ще се изгради канал от готови коритообразни стоманобетонни елементи с 
дължина 61,20 т. В края на канала ще има участък от 8 т, който ще бъде заскален от едроломен 
камък и циментов разтвор. За електрозахранването на консуматорите НН на площадката за 
отпадъци с инсталирана мощност 92 kW и работна мощност 73 kW, ще бъде монтиран бетонов 
комплектен трансформаторен пост БКТП 250 kVA, 20/0.4/0.23 kV. Захранването му с напрежение 
20 kV ще стане с кабел САХЕкТ 20 kV 3 /1x50 mm2/ от въздушния електропровод 20 kV.

За отопление и охлаждане на отделните помещения на административната част са 
предвидени стенни конвектори и инверторни климатици, както и общообменна вентилация.

При техническото проектиране на площадката за отпадъци са взети предвид количествата 
отпадъци, които се генерират в резултат дейността на дружеството, в т. ч. при разчета на 
капацитета на обособените места за третиране на отделните видове отпадъци, са взети предвид и 
количествата отпадъци, генерирани от подизпълнители на територията на дружеството.

В Таблица № 1 по-долу са посочени отпадъците, с които ще се извършват дейности по 
събиране, приемане, разтоварване, предварително третиране, временно съхранение и предаване. 
Наименованието на отпадъците е в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация 
на отпадъците.

Таблица JVhl

№ Код на 
отпадъка

Наименование на отпадъка Източник/ Произход

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

1. 10 01 04* Увлечена/летяща пепел и пепел от 
котли за изгаряне на течно гориво

Текущи ремонти и почистване на 
котлите и изпускащото устройство 
(комин) на цех „ТСЦ“

2. 12 01 07*

Машинни масла на минерална 
основа, несъдържащи халогенни 
елементи (с изключение на емулсии 
и разтвори)

Цех „ССТ“, цех „ТСЦ“, помпени 
отделения, компресорни отделения, 
цех „РМЦ“, склад „ГСМ“

3. 12 01 12* Отработени восъци и смазки 
(отпадъчни греси) Цех „МФЦ“, цех „ЕРЦ“, цех „РМЦ“



№ Код на 
отпадъка

Наименование на отпадъка Източник/ Произход

4. 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа

От автотранспорта

5. 13 02 08* Други моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки От автотранспорта

6. 13 07 01* Отпадъци от течни горива - газьол, 
котелно и дизелово гориво

При ремонт и поддръжка на техника

7. 15 01 03* Дънни утайки от резервоари От почистване на резервоари за 
масла и горива

8. 15 01 10*
Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с
опасни вещества

Всички цехове и звена

9. 15 02 02*

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване, предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества

Всички цехове и звена

10. 16 01 07 * Маслени филтри Цех „ТМА“, цех „ВХС“
11. 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии Цех „ТМА“, цех „РМЦ“, цех „ЕРЦ“

12. 16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти

Образувани след почистване на 
резервоари за масла и горива

13. 2001 21* Луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак

Всички цехове

14. 20 01 35*

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти

При поддръжка, ремонт,
модернизация и др.

НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

1. 1201 01 Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали

Всички производствени цехове

2. 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали

Цех „ТМА“, цех „РМЦ“, цех „ЕРЦ“

3. 15 01 02 Пластмасови опаковки Всички производствени цехове
4. 15 01 03 Отпадъци от дървени опаковки От доставка на материали

5. 15 01 07 Отпадъци от стъклени опаковки От доставка на продукти и 
материали

6. 15 02 03

Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, различни от упоменатите в 
15 02 02

Склад „Работно облекло“

7. 16 01 03 Излезли от употреба гуми Цех „ТМА“

8. 16 06 04 Алкални батерии (с изключение на 
16 06 03) От електронно оборудване и др.

9. 1701 01 Бетон Всички производствени цехове и 
звена



№ Код на 
отпадъка

Наименование на отпадъка Източник/ Произход

10. 17 01 02 Тухли Всички производствени цехове и 
звена

11. 17 02 01 Дървен материал Всички производствени цехове и 
звена

12. 17 02 02 Стъкло Всички производствени цехове и 
звена

13. 17 02 03 Пластмаса Всички производствени цехове и 
звена

14. 17 04 05 Желязо и стомана Всички производствени цехове и 
звена

15. 19 12 02 Черни метали
Цех „ССТ“, Цех „ТМА“, цех „РМЦ“, 
цех „МФЦ“, цех „ТСЦ“

16. 19 12 03 Цветни метали Цех „ТМА“, цех „РМЦ“, цех „ЕРЦ“

17. 19 12 04 Пластмаса и каучук Всички производствени цехове и 
звена

18. 20 01 01

Хартия и картон
(битови отпадъци (домакински отпадъци и 

сходни с тях отпадъци от търговски, 
промишлени и административни дейности), 
включително разделно събирани фракции)

Всички производствени цехове, 
звена и отдели

19. 20 01 25 Хранителни масла и мазнини Работнически стол

20. 20 01 36

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 
20 01 35

Всички производствени цехове, 
звена и отдели

21. 20 03 01 Смесени битови отпадъци Всички производствени цехове, 
звена и отдели

В Таблица № 2 по-долу са посочени годишните количества на отпадъците, които ще се 
приемат и третират на площадката.

Таблица № 2:



№ Наименование на
отпадъка

Код на отпадъка количества
(тона/ год.)

количества
(тона/ мес.)

количества
(тона/ден)

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

1.
Увлечена/летяща пепел и 
пепел от котли за изгаряне 
на течно гориво

10 01 04* 3 0.25 0.11

2.

Машинни масла на
минерална основа,
несъдържащи халогенни 
елементи (с изключение 
на емулсии и разтвори).

12 01 07* 16.65 1.39 0.07

3. Отработени восъци и 
смазки (отпадъчни греси) 12 01 12* 0.9 0.08 0.0036

4.
Нехлорирани 
хидравлични масла на
минерална основа

13 01 10* 1 0.08 0.003

5. Други моторни, смазочни 
и масла за зъбни предавки 13 02 08* 1.5 0.12 0.004

6.
Отпадъци от течни 
горива- газьол, котелно и 
дизелово гориво

13 07 01* 5 0.41 0,019

7. Дънни утайки от
резервоари

15 01 03* 0.1 0.008 0.0003

8.

Опаковки, съдържащи
остатъци от опасни
вещества или замърсени с
опасни вещества

15 01 10* 0.6 0.05 0.0024

9.

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни
вещества.

15 02 02* 0.05 0.0042 0.00020

10. Маслени филтри 16 01 07* 5 0.42 0.020

11. Оловни акумулаторни
батерии 16 06 01* 12.525 1.04 0.05

12. Отпадъци, съдържащи
масла и нефтопродукти 16 07 08* 0.1 0.008 0.0003

13.
Луминесцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак

20 01 21* 1.17 0.10 0.0046

14.

Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване, 
различно от упоменатото

20 01 35* 5 0.42 0.02



в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни
компоненти

Общо количество опасни отпадъци: 52.595 4.38 0.31

НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

1. Стружки и изрезки, 
съдържащи желязо

12 01 01 3.96 0.33 0.02

2. Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали

12 01 03 2 0.1667 0.01

3. Пластмасови опаковки 15 01 02 5 0.4167 0.02

4. Отпадъци от дървени 
опаковки

15 01 03 50 4.2 0.14

5. Отпдъци от стъклени
опаковки

15 01 07 5 0.42 0.01

6.

Абсорбенти, филтърни
материали, кърпи за
изтриване и предпазни 
облекла, различни от
упоменатите в 15 02 02

15 02 03 1 0.0833 0.0040

7. Излезли от употреба гуми 16 01 03 12.456 1.038 0.05

8. Алкални батерии (с
изключение на 16 06 03) 16 06 04 0.1 0.01 0.00040

9. Бетон 1701 01 10 0.8333 0.04
10. Тухли 17 01 02 10 0.8333 0.04
11. Дървесина 17 02 01 5 0.4167 0.02
12. Стъкло 17 02 02 5 0.4167 0.02
13. Пластмаса 17 02 03 1 0.0833 0.0040
14. Желязо и стомана 17 04 05 1 0.0833 0.0040
15. Черни метали 19 12 02 416.52 34.71 1.65
16. Цветни метали 19 12 03 5 0.42 0.03
17. Пластмаса и каучук 19 12 04 10 0.8333 0.04

18.

Хартия и картон (битови
отпадъци (домакински отпадъци и 
сходни с тях отпадъци от
търговски, промишлени и
административни дейности),
включително разделно събирани 
фракции)

20 01 01 5 0.4167 0.02

19. Хранителни масла и 
мазнини

20 01 25 1 0.083 0.038

20.
Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване,

20 01 36 10 0.8333 0.04



различно от упоменатото 
в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 
01 35

21. Смесени битови отпадъци 20 03 01 166.176 3.848 0.66
Общо количество неопасни отпадъци: 725.212 50.476 2.86

Общо количество на отпадъците (опасни и 
неопасни): 777.80 54.85 3.17

2.1. Капацитет и период на функциониране на площадката
Капацитетът на площадката и помещенията за временно съхранение са, както следва:
■ Площ: 3 982 ш2 (3.98 декара)
■ Заемана площ -1610m2 (40 % от общата площ)

Годишното количество на отпадъците от 777,80 t ще се събира и обработва от следната 
техника: 1 брой бордови лекотоварен автомобил с полезен товар до 3 t, 1 брой електрокар с 
товароносимост до 3 t, 1 брой автокран за товари до 8 t и 1 брой портален кран за товари до 12,5 t. 
Среднодневното количество отпадъци, които ще се приемат и съответно обработват е 3.17 t, от 
които 0,31 t опасни отпадъци. Отпадъците ще се транспортират до площадката чрез 1 брой 
лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 t.

Площадката ще се обслужва от 3 (трима) постоянни работници със следните основни 
квалификации: 1 брой карист; 1 брой кранист; 1 брой шофьор на лекотоварен автомобил и 1 брой 
работник за балиране на пластмасовите и хартиени отпадъци.

Режимът на работа ще бъде едносменен, 8-часов с 252 работни дни годишно.

В таблица № 3 е представена информация за капацитета на помещенията и функционалните 
зони за предварително третиране и временно съхранение на отпадъците, в т.ч. периодичността на 
тяхното извозване.

Таблица № 3

Зона/ Помещение Капацитет-тегло на 
отпадъка (тона) Настилка

Перидичност 
на извозване 

(месеци)
Открита Гва и 1Гра зона за 
стърготини, стружки и 
изрезки от черни и
цветни метали

62.4 Трайна настилка 36

Открита ПГ™ зона за 
скрап от черни метали с 
дебелина над 6 mm

552
(отн. плътност на 
отпадъка 2.0 t/m3)

Трайна настилка 18

Открита 1У‘та зона за 
скрап от черни метали с 
дебелина между 4 и 6 mm

276
(отн. плътност на 
отпадъка 1.0 t/m3)

Трайна настилка 12



Зона/ Помещение Капацитет-тегло на 
отпадъка (тона) Настилка

Перидичност 
на извозване

(месеци)
Открита V'™ зона за 
скрап от черни метали с 
дебелина под 4 mm

165.6
(отн. плътност на 
отпадъка 0,6 t/m3)

Трайна настилка 12

Открита VI'™ зона за 
едрогабаритен скрап

552
(отн. плътност на 
отпадъка 2,0 t/m3)

Трайна настилка 18

Открита зона VII'Ma за 
приемане, разтоварване и 
предварително третиране
на неопасни отпадъци

- Трайна настилка

Тази зона не е 
предназначена 
за временно
съхранение.

Закрит склад 1 за 
отпадъци от електр. и 
електронно оборудване 10

Трайна 
настилка, 

устойчива на 
слаби киселини

24

Закрит склад 2 за 
отработени масла, 
отпадъчни греси и 
маслени филтри

45
(4 t - 800 бр. 

маслени филтри, 
всеки с тегло 5kg;

40 t отпадъчни масла 
и греси)

Трайна настилка 26

Закрит склад 3 за 
отпадъци от 
луминесцентни тръби и 
други отпадъци,
съдържащи живак

3
(6000 лампи с тегло 

0,5 kg)
Трайна настилка 36

Закрит склад 4 за 
бракувани оловни 
акумулаторни батерии

6
(85 акумулатора с 

тегло 70 kg)

Трайна настилка 
Устойчива на

киселини с
концентрация до 

40%

6

Закрит склад 5 за
увлечена/ летяща пепел и 
пепел от котли за
изгаряне на течно гориво

60 Трайна настилка 32

Закрит склад 6 за
опаковки, съдържащи
остатъци от опасни
вещества или замърсени 
с опасни вещества; 
абсорбенти, филтърни
материали, кърпи за
изтриване, предпазни

10 Трайна настилка 32



Зона/ Помещение Капацитет-тегло на 
отпадъка (тона) Настилка

Перидичност 
на извозване

(месеци)
облекла, замърсени с 
опасни вещества
Закрито хале с 12 броя 
зони за съхранение на
неопасни отпадъци

662.21 Трайна настилка 12

Общо - - -
Административно 
битово помещение - - -

Опасните отпадъци ще се съхраняват в съдове, които намаляват и/или предотвратяват риска 
от замърсяване на околната среда.

Всички съдове за съхранение ще бъдат с информационни табели/етикети, даващи следната 
информация:

- „неопасен отпадък”/ „опасен отпадък”;

- наименование на съхранявания отпадък;
- код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;

- за опасни отпадъци - знак за опасно свойство.



В таблица № 4 е представена спецификация на съдовете за съхранение на отпадъци.
Таблица № 4

№ Наименование на отпадъка Код на 
отпадъка

Съоръжение за 
временно съхранение

К-во Спецификация

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

1.
Машинни масла на минерална основа, 
несъдържащи халогенни елементи
(с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07* Контейнер за течни 
запалими вещества

15 бр.

Полиетиленов (PE-HD)
Обем 1000 1;
Товароносимост: 2000 kg;
Собствена маса 72 кг;
Основни размери 1200x1000x1170 mm

2. Отработени восъци и смазки (отпадъчни треси) 12 01 12* Варел 5 бр. Метален с капак - капацитет 200 1

3. Нехлорирани хидравлични масла на минерална
основа

13 01 10* Контейнер за течни 
запалими вещества

1 бр.

Полиетиленов (PE-HD)
Обем 10001;
Товароносимост: 2000 kg;
Собствена маса 72 кг;
Основни размери 1200x1000x1170 mm

4.
Други моторни, смазочни масла за зъбни 
предавки

13 02 08* Контейнер за течни 
запалими вещества

1 бр.

Полиетиленов (PE-HD)
Обем 10001;
Товароносимост: 2000 kg;
Собствена маса 72 кг;
Основни размери 1200x1000x1170 mm

5. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 10* Контейнер 1 бр.

Пластмасов тип „Бобър”
Обем 770 1
Товароносимост 250 kg
Собствена маса: 54 kg
Максимално препоръчително тегло на 
запълване 250/360 kg

6.

Абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи 
за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 
опасни вещества

15 02 02* Контейнер 1 бр.

Пластмасов тип „Бобър”
Обем 770 1
Товароносимост 250 kg
Собствена маса: 54 kg



№ Наименование на отпадъка Код на 
отпадъка

Съоръжение за 
временно съхранение

К-во Спецификация

Максимално препоръчително тегло на 
запълване 250/360 kg

7. Маслени филтри 16 01 07* Контейнер 3 бр.

Пластмасов тип „Бобър”
Обем 770 1
Товароносимост 250 kg
Собствена маса: 54 kg
Максимално препоръчително тегло на 
запълване 250/360 kg

8. Оловни акумулаторни батерии 16 06 01*

Специализиран 
контейнер за 

съхранение на излезли 
от употреба оловни 

акумулаторни батерии

1 бр.

Пластмасов.
Товароносимост: 500 kg;
Тегло 46 kg;
Съдържание: 500 1
Температурни условия -40°С до 60°С

9.
Луминесцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак

20 01 21*

Контейнер за 
съхранение 

луминесцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак

1 бр.

Материал: железен.
Горно отваряне.
Стандартни размери 1600 х 500 х 800 
mm, тегло прибл. 60 kg, обем 500 L 
препоръчително натоварване до 200 
kg

10.
Излязло от употреба електронно и електрическо 
оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 
и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти

20 01 35* Контейнер 1 бр.

Челно изсипване
Обем 7 т3
Собствена маса: 100 kg
Работни клапи:
- независима една клапа

НЕОПАСН И ОТПАДЪЦИ

1. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция.
Обем 7 т3

2. Стърготини, стружки и изрезки от цветни 
метали

12 01 03 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция.
Обем 7 т3

3. Пластмасови опаковки 15 01 02 Контейнер с челно 
изсипване

1 бр.
Обем 7 т3



№ Наименование на отпадъка Код на 
отпадъка

Съоръжение за 
временно съхранение

К-во Спецификация

Работните клапи на дъното се 
произвеждат в две възможности:
- независима една клапа 
(западно - европейски вид)
- две клапи една до друга
- собствена маса: 54 kg

4.
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, различни от от 
упоменатите в 15 02 02

15 02 03 Контейнер 1 бр.

Материал - железен
Тип:вана
Обем 5,5ш3
Собствена маса: 54 kg

5. Излезли от употреба гуми 16 01 03 - - -

6. Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 16 06 04
Пластмасов съд за 
отпадъчни битови 

батерии
1 бр. -

7. Бетон 17 01 01 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 7 т3
8. Тухли 17 01 02 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 7 ш3
9. Дървесен материал 17 02 01 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 7 ш3
10. Стъкло 17 02 02 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 5.5 ш3

11. Черни метали 19 12 02 - 5 бр.
Открити секции с бетонни прегради за 
временно съхранение на метален 
скрап

12. Пластмаса и каучук 19 12 04 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 5,5 ш3
11. Хартия и картон 20 01 01 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 5,5 ш3

14.
Излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 
и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 36 Контейнер 1 бр. Усилена конструкция. Обем 5,5 т3

15. Смесени битови отпадъци 20 03 01 Контейнер вана 3 бр. Обем 7 т3



2.2.Събиране. приемане и претегляне на отпадъците

Отпадъците се събират ежедневно (при спазване на вътрешните процедури и 
инструкции) от мястото на тяхното образуване във всички производствени цехове, звена и 
отдели на Обогатителен комплекс. Местата за събиране са обозначени с ясни 
информационни табели за наименованието. На мястото на пълните съдове се поставят 
празни такива за събиране на нови количества отпадъци. Операцията по събиране се 
извършва от 2'ма (двама) квалифицирани служители. Транспортирането до площадката става 
посредством бордови лекотоварен автомобил с открита товарна платформа (товароносимост 
до 3,0 t). При приемане на отпадъците се записва брой и вид на съдовете за временно 
съхранение, кода и наименованието на отпадъците. Ако е необходимо, при приемане на 
отпадъците на площадката се извършва визуален контрол за вида и характера на отпадъците. 
Опасните отпадъци се събират и транспортират разделно. При събиране на опасните 
отпадъци, служителите са снабдени с ръкавици и защитно работно облекло от материали, 
устойчиви на физико-химичните свойства на отпадъците, като при необходимост се 
осигуряват допълнителни специализирани предпазни средства. Ръчно събиране на опасни 
отпадъци се допуска само при условие, че е невъзможно събирането им по друг начин и се 
извършва при максимална сигурност и безопасност. Съдовете, в които се събират 
неопасните/опасни отпадъци се обозначават с добре видими надписи съответно „неопасен 
отпадък”/ „опасен отпадък”, наименование на отпадъка, код и опасните свойства.

След приемане на отпадъците, същите се претеглят на платформена везна с 
максимален товар до 5 t. Теглото на отпадъците се записва в съответната отчетна книга. 
Отпадъците с тегло над 5 t се претеглят на съществуващия автокантар.

2.3. Сортиране на отпадъците

Ако има смесване на неопасни с опасни отпадъци, то същите се приемат за опасни. 
Сортирането се съобразява с вида на отпадъците (опасни и неопасни), физико - химичните 
свойства и количеството на отпадъците. Дейността по сортиране се извършва от трима 
квалифицирани работника, като се използва товаро - разтоварна техника (1 бр. автокран - до 
8,01 и 1 бр. електрокар - 2,5 t).

При операциите по сортиране се използват лични предпазни средства за защита на 
работниците и при необходимост средства за защита от замърсяване на околната среда.

2.4. Балиране
Отделените при сортирането отпадъци от хартия, картон и пластмаса (основно 

бутилки от минерална вода, чаши, чинии, биг - бегове от доставката на стоманените топки 
в цех „МФЦ” и др.), се балират посредством балираща машина с размери д = 1500 mm, 
ш =1500 mm и капацитет 150 kg/h.

2.5. Предаване и транспортиране на отпадъците

При предаване на отпадъците на лицензирани фирми за транспортиране и 
оползотворяване/обезвреждане извън площадката, се извършват следните действия:

За опасни отпадъци:

Опасните отпадъци се транспортират в съдовете, в които се съхраняват временно. 
Прехвърляне на отпадъци от едни съдове в други се извършва съгласно вътрешните 
инструкции за безопасност. Съдовете, в които ще се транспортират отпадъците извън



границите на Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“ АД трябва да имат видим надпис 
„опасен отпадък”, наименование, код и опасните свойства съгласно Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците. Опасните отпадъци се транспортират в превозими съдове, 
които са изготвени от материали, невзаимодействащи със съответните отпадъци. Товарните 
дейности се извършват с товарен електрокар (с полезен товар до 3 t)/ автокран 
(товароносимост до 8 t) в зависимост от теглото и размерите на отпадъците. Съдовете с 
отпадъци се поставят така, че при нормални условия на транспортиране, рискът от разливи 
и/или обръщане на съдовете да е минимален. Транспортното средство трябва да е с 
разрешително за превоз на съответния опасен товар.

За неопасни отпадъци:

В зависимост от габаритите и теглото, неопасните отпадъци се натоварват на 
транспортната техника посредством товарен електрокар (с полезен товар до 2,5 t)/ автокран 
(за товари до 8 t). Съдовете, в които се транспортират отпадъците имат видим надпис 
„неопасен отпадък”, наименование и код на отпадъка съгласно Наредба № 2 за 
класификация на отпадъка.

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

Инвестиционното предложение е свързано с екологосъобразното управление на 
генерираните отпадъци чрез изграждането на комплексна площадка за събиране, 
предварително третиране и временно съхранение на битови, неопасни и опасни отпадъци в 
Обогатителен комплекс.

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 границите на ПИ с 
идентификатор 48324.101.65 (приложена скица на имота).

Площадката за отпадъци е разположена в източната част на комплекса на надморска 
височина 832 т. Площадката заема обща площ 3,79 dka и има необходимия капацитет за 
извършване на всички дейности (сортиране, рязане, пресоване и др.) и временно съхранение 
на отпадъците от комплекса. На площадката няма изградена канализация и постройки.

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.

Инвестиционното предложение предвижда прокарването на вътрешно - заводски път 
за двупосочно автомобилно движение с широчина на настилката 6,00 т. Пътят е дълъг 
150,63 т. Предпазна стоманена ограда с една лента е предвидена по южния банкет на пътя, 
в зоната на насипа. Настилката на пътя е от асфалтобетон.

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

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

■ вода;
■ електроенергия;
■ скален материал за насипване, уплътняване и подравняване;
■ горива за използваната строителна механизация.
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 т3/год.;
■ за промишлено /аварийно/ водоснабдяване р. Златишка - 5 000 000 т3/год.;
■ за питейно - битови нужди р. Калугер и р. Св. Георги - 78 840 т3/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.

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.)

Отпадните битово - фекални води от административната част на склада за неопасни 
отпадъци, посредством PVC тръби 0 160 х 7,7 mm с дължина 60,0 m ще се отвеждат във 
водоплътна изгребна яма с обем 6 т3. На канализацията ще се изградят 2 броя ревизионни 
шахти.

Водите от измиване на зоната за разтоварване и сортиране на неопасни отпадъци, 
както и дъждовните води, попаднали върху нея, ще бъдат отвеждани от 2 броя 
дъждоприемни шахти и канализация. Тъй като е възможно замърсяване на водите от 
площадката с нефтопродукти, те ще постъпват в каломаслоуловител.

Каломаслоуловителят ще е сглобяем коалесцентен сепаратор тип A DIC500/6B с 
обем за маслата от 180 1, а за утайките - 500 1. От изхода на каломаслоуловителя, по тръба



0 200, пречистените води ще се заустват в съществуващата площадкова канализация на цех 
„ТМА”.

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 М 1 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 №

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

Натриев
хидросулфид

16721-80-5 240-778-0

Acutetox. 3; H301,Skincorr. 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 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 
- т.34. (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 №

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 «съм 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

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

Flam. Liq. 1; Н224, Skin Irrit. 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 
- т34. (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 
- т34. (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, 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



Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/категорин 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 - Запалим и 
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, 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

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; 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



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 1
свойства5

1 2 3 4 5 6 7 8

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 отЗООС

Опаковки

съдържащи
опасни
вещества 
(отпадък с
код 15 01 10*)

Skin corr. IB, Н314; 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



Прилагам:

1. Скица на поземлен имот с идентификатор 48324.101.65;
2. Генерален план Ревизия -1;
3. Ситуация на път N1.
4. Трасировъчен план.

Дата: 19.03.2020 г.



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
1618, кв."ПАВЛОВО", Ул "МУСАЛА" №1,02/8188394, 9556187, 

sofia oblast@cadastre bg, БУЛСТАТ 130362903

София 1618, кв Пазлово, ул. Mvса.\ч М-»
ТЕЛ 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
«.AMSiAl.AVINt во • СТр. 1 ОТ-3:ЯЕ.ВО

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-600017-22.08.2018 г.

Поземлен имот с идентификатор 48324.101.65 

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: 37900 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия 
Стар идентификатор няма 
Номер по предходен план 101065
Съседи 48324.101.67, 48324.101.14, 48324.101.68, 48324.101.59, 48324.101.63, 48324.101.46, 
48324.164.1, 48324.101.55, 48324.101.54, 48324.101.44, 48324.101.53, 48324.101.43, 48324.22.17, 
48324.22.10

аг€ниил по геодезия.
К4РГОГР4ФИЛ И К4Д4СТЬР

Координатна система БГС2005





^генуип по геодезия.
К4РТ0ГМФИЯ И К444СТЬР

София 1618, »е Павлово, ул. Мусала №1
тел 02/818 83 83, Факс: 02/955 53 33
М ЛС’в«.А1.АЧк| Vi. • Vpip-. 2'ОГ'З1 ' ®G

Собственици:
1. 122016037, "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД
площ 30055 кв.м. от правото на собственост
Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица № 31 том IV per 808 
дело 6408 от 13.07.2011 г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ ПИРДОП 
площ 7851 кв.м от правото на собственост
Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица № 84 том I per 84
дело 5747 от 17.02 2011г., 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. 473042687 379315.23
2. 4730426.74 37934573
3. 473041860 379351 61
4. 473040670 379354 94
5. 473038969 379355.02
6 473037599 379353 00
7. 4730383.77 379341 69
8. 4730391.20 379329 44
9. 4730394.15 379311.00
10. 4730394 08 379301.17
11. 4730393.70 379288 48
12. 4730391.22 379275.23
13 4730385.19 379258.58
14 473038658 379247 73
15. 4730388 96 379239 98
16 4730395 88 379207 58
17. 4730403.32 37917462
18 4730403.18 379170.31
19. 4730382 45 379169 19
20 4730374 02 37917666
21 4730373 82 379176.78
22 4730368 90 379171.22
23 4730362 42 379170.19
24 '*■ 4730357.^9 379170.19
25 4730332 46 379175 77
26 4730306.24 379184 50
27. 4730279.27 379185.91
28. 4730260.31 379184 25
29 4730260.16 379180 11
30 4730288 93 379166 39
31 4730286.14 379162.81
32. 4730267.98 379131.17
33 4730278 12 379085 03
34 473029508 379030.81
35 4730289.83 379030.94
36 4730284 74 379041 75
37 4730284 10 379042.61

Скица № 15-600017-22.08.2018 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-304903-09.08.2018 г.
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^гениил ло reо^сзил.
К4РТ0ГР4ФИЛ И К4Л4СГЬР

38 4730283.37 379041.53
39. 473027751 379017.89
40. 4730280.60 378976.14
41. 4730302.46 378976 98
42. 4730304.00 378937.14
43. 4730304,75 378917.50
44. 4730305 02 37891056
45. 4730307.67 378841 33
46. 4730319 42 378864 62
47. 473032041 378872 41
48. 4730320.93 378876.78
49. 4730330.75 378909.47
50. 4730342.05 378951.14
51. 473035383 378995.56
52. 4730364 63 379031.64
53. 4730375.28 37907661
54 473038352 379105 38
55. 4730393.28 37911761
56 4730404.99 37911903
57. 4730420.86 379112 17
58 4730429.73 379091 70
59. 4730458.28 379003 94
60 4730464.43 378984.78
61. 4730465.21 37898342
62 473045577 37903945
63 4730452 84 379056 89
64 4730450 98 379087.09
65. 473045348 379099 66
66. 473045967 379130 64
67. 4730466.37 379152 98
68. 473049093 379152 97
69. 4730493.18 379152 97
70. 4730505 99 379152 97
71. 473051605 379156 08

- 72. 4730519.60 379166.7*3
73. 4730521 72 379171 92
74, 4730509.18 379181.23
75. 4730479 38 37920344
76 4730467.92 379201 72
77 473045968 379201 27
78. 4730459.18 379201 25
79. 473044903 379204.39
80. 4730439.32 379213.02
81. 473043869 379213 00
82. 4730429 38 379228 41
83 4730423.20 379251 02
84. 4730418.78 379272 72
85. 4730418 08 379281 14
86 4730419.39 379298 94

София 1618. кв Павлово, ул. Мусала №1
тел 02/818 83 83. факс: 02/955 53 33
' I ЛО-,' 1. ■ Е , • Прф-s 3'ot3l'<l BG

Скица № 15-600017-22.08.2018 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-304903-09.08.2018 г.





Легендо'
1. Зокрит склод 1 зо брем съхранение на бракуБоно ел и електронно оборудване 
-площ 48 кб.н
2. Зокрит склод 2 зо отроботени мосла, ереси и маслени филтри-площ 48 кбм
3. Зокрит склад 3 за врем съхранение на луминесцентни ломпи-площ 48 кб.м.
4 Закрито склад 4 зо Брем съхранение на бракувани акумулатори и батерии -площ 48 
кбм.
5. Закрит склод 5 за врем. съхранение но запечена/ летяща пепел 
от изгаряне но течно гориво и гоззол, котелно гориво-плоц 48 кв.м.
6. Зокрит склад 6 зо врем. сьхронение но тонер касети и обсорбенти -площ 48 кбм

7. Открита 1-во и II—ра зона Съхранение на два броя контейнери 1 бр 7^бм 
и 1 бр 5.5 куб м
8. Открито III-то зона (1-во секция). Зо скрап с дебелина код 6мм
9. Открито IV-та зона (2-ра секция). Зо скроп с дебелина между 4 и 6 мм
10. Открито V-та зоно (3-та секция). Зо смесен скрап с дебелино под 
4мм
11. Открито VI-та зона за едрогабаритен метален скроп

12. Открито VII-мо зоно с портолен крон зо сортиране и рязане на метален скроп
13. Холе с 12 бр. функционални зони за временно съхранение на 
неопасни отподъци- площ 772 кбм
14. Балираща машино за хартия и пластмоса- площ 25 кбм
15. Административно-битово помещение Офис, съблекалня баня и 
WC. розмери 5х12м и площ бОквм
16. Входно-изходно бариера на Площадка за отпадъци- ОК ''Елаците"
17. Бордови лекотоварен автомобил с полезен товар до 3,0 тона
18. Съществувощ автоконтар на ОК "Елаците’
19. Портал РК"Елеците"
20. Трафопост

СЬГ /1АСУВА/1'

А. ТОАОРОб 

орх.Якимоео

ДАТА

ут\
инх.Ц. /осков

им*. Хр. Арсов

маХа Hcw<o«o

:?£и:

172011)72Ш

"ГЕОПРОЕКТ" ЕООД
1606 София, ул.’/1олин плонино' 9, тел. 937 70 10, «окс 937 70 17

Инаеститоо; 'Е/1АЦИТЕ-МЕЛ' АЛ

ОъектТехняески проект зо сьъихне, прелворителко тсетиихе и воененю йхотеше но отпадьци но РК 'Елаците' и ЕК 'Етцитр
Подобект; Плоцодко зо отпадъци 0К'Елоците'

длъжност Фамилия ПОДПИС ДАТА
УПРАВИТЕЛ |жх. Кетихи 172011
ПРОЕКТАНТ л* TiMsuea >72011
ПРОЕКТАНТ инх Стсьев 172011
НАЧЕРТАЛ ннх Стоев 17.3011

Генерален план 
Ревизия-1

ЧАСТ. ttxtceaMMjФАЗА: тпМАЩАБ 1500
ЛИСТ ВС.Л.
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Координатен регистър на 
траснровъчннте точим 

Координатна систаиа: 19Т0г

N У(H1TOI) х (ceiep)

1 855587950 *603927 8*

2 8555887 87 7603925 88

3 855590053 «603922 93

« 8555913 *3 *803919 92

5 8555932 90 *603915 37

б 8555952 38 «803910 82

Г 8555971 85 *803906 27

8 8555991 33 <603901 72

9 8555913 21 «603937 39

НК1 8558002.96 <603899 00

C К1 8558011J5 <603897 96

КК1 8556020 18 *603898 78

10 8556011.62 *603903 *1

11 8558011 <8 «603892 20

19 8558028 53 «603900 10

ГЕОПРОЕКТ ЕООД
1606 София. ул.'Люлин планина' 9. тел. 96 50 251, факс 952 60 80

ИНВЕСТИТОР: ЕлацитеМЕДАД

ОБЕКТ: Технически проект за събиране, предварително третиране и 
временно съхранение на отпадъци на РК 'Елаците' и ОК 'Елаците'

ПОДОБЕКТ: Площадка за отпадъци ОК 'Елаците'

дпъ жност «АМИПИЯ ПОДПИС ДАТА част Геодезичесга

УПР А8ИТЕ П им* К«ШП01 1* 2111 ♦АЗА !П
ГП ПРОЕКТАНТ ана.Стаиа» a 2HI СИТУАЦИЯ НА ПЪТ N1 М АЩАЬ 1:500

ПРОЕКТ AH T анаIojoboi 91 2011 пие т ВС ПИСТА
Н АЧ F Р Т А П ана Тодороа 1 N2111 11 15
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