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Уважаема г-жа Директор на РИОСВ-София,
Уведомяваме Ви, че „Аурубис България” АД има следното инвестиционно предложение:
Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис
България” АД
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Основен ангажимент на „Аурубис България” АД е провеждане на Политика по здраве и безопасност
при работа за изпълнение на крайната си цел – високоефективно производство без злополуки,
инциденти и професионални заболявания.
За ефикасното провеждане на Политиката по здравословни и безопасни условия на труд, се
предвижда въвеждане на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд.
Настоящето инвестиционно предложение (ИП) се състои от следните четири подобекта, свързани с
подобряване на условията на труд:
-

Асансьор към транспортна галерия между склад концентрати и сграда шихтово стопанство към
Металургично производство;

-

Система за продухване с азот в анодно отделение на Металургично производство.

-

Механоработилница и зала в ТЕЦ;

-

Реконструкция и модернизация на климатични и вентилационни системи на Аналитични
лаборатори.

Основна и единствена цел на горепосочените обекти (инвестиционното предложение) е понататъшното подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената
площадка на „Аурубис България” АД.
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Съответно, предложеното ИП (т.е. подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на
промишлената площадка) представлява изменение на ИП (т.е. на съществуващата Инсталацията за
пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед) съгласно т.4.2. от Приложение №1 към ЗООС,
което не може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно
предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно
приложение №1 или приложение №2 към Закона за опазване на околната среда /ЗООС/)
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:
На промишлената площадка на Дружеството се извършват следните основни процеси:

Шихтоване
Първичните медни концентрати (до 1 530 000 t/y), с различно съдържание на основните компоненти
(мед, желязо, сяра и силициев диоксид), се смесват в съотношение около 9:1 с флюсите (кварцов
пясък и др.) за постигане на оптимални концентрации на основните компоненти в материала
(шихтата), подаван в топилната пещ.

Дълбоко сушене на шихтата
Осъществява се в две парни сушилни пещи до съдържание на влага около 0,2% в шихтата. За целта
се използва пара от котел-утилизатора (КУ) към топилна пещ.

Окисляване и стапяне на изсушената шихта в технологичен факел (летящо състояние) до меден щейн
Процесът е непрекъснат (или 8760 h/y) и се извършва автогенно във факелна топилна пещ /флашпещ/ (тип “Оутокумпу” съгласно НДНТ). Физическата топлина на технологичните отпадъчни газове се
оползотворява за производство на пара в КУ.

Конвертиране на меден щейн до черна мед
Процесът се извършва автогенно в три работещи конвертора (тип “Пиърс-Смит” съгласно НДНТ), при
непрекъсната работа в рамките на една календарна година (т.е. при 8760 h/y едновременна работа на
три конвертора).
При наличност, за оползотворяване на излишната топлина в конверторите, се подава скрап (за
рециклиране) и/или други твърдофазни оборотни материали, съдържащи мед.

Обезмедяване на шлаките от процесите на топене и конвертиране
Процесът се извършва чрез флотационно обогатяване на предварително кристализиралите шлакови
стопилки до получаване на шлаков концентрат, който се подава за шихтоване. Остатъчната шлака
(фаялит) се оползотворява или обезврежда в съществуващото (фаялитово) депо/хвостохранилище.

Обезвреждане и оползотворяване на богатите на серен диоксид отпадъчни технологични (първични)
газове от топилна пещ и конверторите
Процесът се извършва в съоръжение за производство на сярна киселина (ПСК), включващо две
отделни системи, работещи на принципа на двойна катализа и двойна абсорбция.
Отпадъчните технологични газове се очистват (обезпрашават) предварително, съответно, в
съществуващите котел-утилизатор и 2 броя СЕФ (сухи електрофилтри) след топилна пещ, както и в 2
броя СЕФ след конверторните агрегати. Окончателното очистване (прахоулавяне) се извършва в
съществуващите 19 броя МЕФ (мокри електрофилтри) към съоръжението за ПСК.

Огнево рафиниране на черна мед до анодна мед
Процесът се осъществява в две работещи (анодни) накланящи се, отражателни пещи (от „барабанен”
тип съгласно НДНТ), с общ капацитет 70 t/h по отношение на произведената анодна мед, при
непрекъсната работа, в рамките на една календарна година (т.е. при 8760 h/y едновременна работа
на две анодни пещи). От м.август 2018г. изведената за текущ ремонт анодна пещ се замества от
резервната анодна пещ. Полученият краен продукт е анодна мед с чистота над 99,5%.
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Обезвреждане на отпадъчни (вторични) газове от топилна пещ, конверторите и анодни пещи
Процесът се извършва в действащата от средата на 2007г. комплексна система за газоочистка,
включваща два скрубера (мокър и сух) и ръкавен филтър, както и в новата (допълнителна/втора)
система за очистване на отпадъчни (вторични) газове по т.нар. сулфацидна (безотпадна) технология,
въведена в редовна експлоатация през м.април 2016г.

Производство на енергоносители, горивно стопанство и електроснабдяване
Производството на кислород (от компресиран въздух от ИПП) се осъществява в цех, даден под наем
на френската фирма „Ер Ликид България” ЕООД. Производството на водна пара се осъществява при
необходимост в 5 броя парогенератори/котли тип ПКМ12. Едновременно работят най-много 3 от тях.
Водата за технологични нужди се осигурява от цех Хим-водоочистка (ХВО), който е разположен
непосредствено на запад от сградата на ТЕЦ (съответно, на север от КУ и топилна пещ).
В сградата на ТЕЦ е рзположена действащата турбина с мощност от 2 MW (ел.), която служи за
допълнително оползотворяване на произведената от КУ пара (т.е. на излишната топлина от процеса
на стапяне на шихтата във факелната ТП) за производството на ел. енергия.

Електролизна рафинация на анодна мед до получаване на катодна мед:
Процесът се извършва в електролизни вани, в отделна инсталация (катодна рафинерия). Крайният
продукт е катодна мед с чистота над 99,95%, при което като страничен продукт се получават
определено количество шламове, съдържащи благородни и други ценни метали, вкл. при процесите
на дълбоко и/или допълнително обезмедяване/очистване на отработения електролит. Максималният
производствен капацитет на действащата Катодна рафинерия е 245 000 t/y (катодна мед).

Пречистване на отпадъчните води
Процесът включва очистване на отпадъчните води от технологичните процеси и от промишлените
площадки в Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ).

Пречистване на дъждовно-дренажни води
Процесът включва двустъпално очистване на замърсените дъждовно-дренажни води в нова
Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация (ПСОВ от ДДК),
въведена окончателно в експлоатация през м.ноември 2014г.

Депониране на калциево арсенатни шламове (сух кек)
Образуваните утайки (сух кек) от ПСПОВ и ПСОВ от ДДК, заедно с тези от старата комплексна система
за газоочистка на вторичните отпадъчни газове, се обезвреждат чрез депониране в специално
изграденото за целта депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.
В рамките на ИП се предвижда изпълнението на следните основни дейности, свързани с реализацията
на четирите подобекта (в приложения №№2А-2Г са представени ситуационни чертежи на
съответните обекти), както следва:

Асансьор към транспортна галерия между склад концентрати и сграда шихтово стопанство към МП
Съоръжението се състои от асансьорна клетка и прилежащи обслужващи стълби. Същото ще бъде
ситуирано непосредствено до средната стойка на транспортната галерия, свързваща Склад
концентрати и Шихтово стопанство. Предназначението на съоръжението е да обслужва въпросната
транспортна галерия. Предвиден е хидравличен асансьор със задвижващ механизъм в шахта под
първа спирка и странично разположена метална двураменна стълба.
Основните спирки са на кота ±0,00 и +16,497, където се осъществява връзка с транспортната
галерия. Поради голямото разстояние между двете спирки се предвижда междинна спирка и
площадка на кота +9,491 за обслужване на асансьорното съоръжение в шахтата.
Конструкцията на съоръжението се състои от две части – монолитна стомонобетонна фундаментна
плоча със стени, стълбищно рамо и площадка до кота +1,20 и стоманени обслужваща стълба и
асансьорна клетка над тази кота. Застроената площ на обекта е 21.30 m2 (приложение №2А).

Система за продухване с азот в анодно отделение на МП
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Предвидената система за продухване с азот е експериментална и на този етап се планира да бъде
въведена само за резервната анодна пещ. В случай, че се установят положителни резултати от
нейното прилагане, същата ще бъде внедрена и в двете анодни пещи, което ще бъде обект на друго
инвестиционно предложение.
Подаването на азот в облицовката на пещта ще подобри хомогенизирането на медната стопилка в
анодната вана, което ще осигури по-безопасни условия на протичащия процес по рафиниране на
медта.
Течният азот ще се съхранява в специален за целта резервоар (KVT 27000) и посредством стоманена
тръба се подава към изпарителите (2 бр. - работен и резервен), които газифицират течния азот чрез
топлообмен с околната среда. За транспортиране на азота са предвидени две линии (работна и
резервна) от неръждаема стомана. Тръбопроводите ще бъдат разположени на открито, по
съществуваща естакада до влизане в анодно отделение, където се включват към съществуващ щуцер
на разпределителното табло, а от там до осемте съществуващи щуцера в облицовката на резервната
анодна пещ.
Резервоарът за съхранение на течен азот и изпарителите ще бъдат монтирани върху бетонен
фундамент на открита площадка c площ около 20 m 2, разположена северно от анодно отделение на
МП. Резервоарът е с двоен кожух, вакуумно изолиран и оборудван с всичката необходима арматура,
средства за измерване и устройства за безопасност. Стандартният криогенен резервоар представлява
вертикален съд с вакуумна перлитна изолация, вътрешният съд е от неръждаема стомана, а външният
съд е от въглеродна стомана. Резервоарът за втечнен азот е с нетен обем 25905 L, работно налягане
до 15.9 bar и основни габаритни размери: височина – 9.65 m и диаметър – 2.45 m. Зареждането на
резервоара за съхранение на течен азот ще се осъществява посредством специализиран автомобил –
нискотемпературни автоцистерни (приложение №2Б).

Механоработилница и зала в ТЕЦ
Новата сграда на механоработилницата ще бъде ситуирана югозападно от сградата на ТЕЦ.
Механоработилницата представлява едноетажна постройка с навес, включваща работно помещение,
административно - битова зона /в т.ч. стая за почивка и инструктаж с кухненски кът/ и санитарен
възел. Сградата е самостоятелна стоманeна конструкция. Ограждащата конструкция е от термопанели. Покривното покритие е частично от термо-панели и частично от LT- ламарина.
Механоработилницата е оборудвана с лека кранова система с моторно задвижване с товароносимост
1 тон. Новата механоработилницата има за цел да осигури възможност за извършване на ремонт на
едрогабаритни части и детайли. Застроената площ на сградата е 243 m2 (приложение №2В).

Реконструкция и модернизация на климатични и вентилационни системи на Аналитични лаборатори
Предвижда се промяна на съществуващата вентилация, която е предназначена за централно
обработване и подаване на въздух в помещенията и коридорите на сграда Аналитичните лаборатории
(АЛ). Решена е чрез две системи (западна и източна), които са идентични и включват три
климакамери (две работни и една резервна), въздуховоди, регулиращи клапи и конвектори.
Климакамерите се състоят от секция входяща, секция филтърна, секция топлообменна и секция
вентилаторна. Реконструираната вентилация ще засмуква въздуха директно от специалното
лабораторно и купелационно оборудване, разположено съответно в западните и източните
помещения на сграда АЛ. На изхода от всяка лабораторна камина и смукателни чадъри са предвидени
регулиращи клапи за контрол на смукателния дебит.
Отоплението на помещенията в сграда АЛ ще се осъществява чрез вентилаторни конвектори, като
топлоподаването е от съществуваща абонатна станция. Климатизацията на помещенията е както чрез
локалните конвектори, така и чрез централната климатизация, посредством обработка на подавания
от климакамерите въздух (приложение №2Г).
Инвестиционното предложение за подобряване на здравословните и безопасни условията на труд на
промишлената площадка на Дружеството не е свързано с промяна на капацитета на ИПП на анодна
мед и/или на депата за сух кек (утайки от пречистване на отпадъчни води и газове) и фаялит.
Съответно, при реализиране на промяната ще се запази съществуващия производствен капацитет на
инсталациите, разположени на промишлената площадка, съгласно актуалното комплексно
разрешително (КР) №57-Н3/2016г. (актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А1/2017г.) за разрешаване
дейността на Дружеството.
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Планираният краен срок за въвеждане в експлоатация на обектите на инвестиционното предложение
е края на 2019г.
Предвидените изкопни работи за фундаментите на площадките на ИП са с максимална дълбочина на
изкопите до 1.5 m и без ползване на взрив.
Строително-монтажните дейности (СМР) за изграждане на системата за продухване с азот и асансьора
към транспортна галерия ще се извършат изцяло на работната площадка на Металургично
производство, а предвидените СМР за изграждане на механоработилницата ще се извършат изцяло на
работната площадка на ТЕЦ. Аналогично, при реконструкцията и модернизацията на климатичните и
вентилационни системи на Аналитични лаборатори, предвидените СМР ще се извършат изцяло на
работната площадка на сградата на лабораторния комплекс. Няма да се извършват строителномонтажни работи по околните зелени площи, пътища и/или др. За логистика на новодоставяното
оборудване ще се използват само съществуващи пътища в района на четирите площадки, обект на
ИП, които са разположени изцяло във вътрешността на промишлената площадка на Дружеството.
Разстоянието между най-близко разположената до гр.Златица площадка на ИП (сградата на
Аналитични лаборатории) и най-близко разположените къщи на населеното място възлиза на над
1000 m. Съответно, разстоянието между най-близко разположената до гр.Пирдоп площадка на ИП
(асансьора към транспортна галерия) и най-близко разположените къщи на населеното място възлиза
на над 1200 m.
Не съществува необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни и/или
поддържащи дейности (освен горепосочените), в т.ч. от изграждане на нова техническа
инфраструктура (пътища/улици, газопроводи, електропроводи и др.). Съответно, за реализиране на
ИП ще се използва съществуващата инфраструктура на промишлената площадка на „Аурубис
България” АД.
Общата застроена площ на площадките на ИП е по-малко от 650 m2. При това всички предвидени
дейности ще се извършват на площи, изцяло в рамките на съответните работни площадки, които са
предназначени за промишлено строителство, т.е. в съответствие с действащия ПУП за тези части от
работната (промишлената) площадка на Дружеството.
За сравнение, общата площ на промишлената (работната) площадка на Дружеството (Приложение
№1) възлиза на 3 569,154 декара (или 3 569 154 m2).
Реализирането на обектите на ИП не е свързано с отделянето на допълнителни емисии на вредни
вещества в околната среда. Също така, няма да доведе до промяна в консумацията на вода, енергия,
суровини, спомагателни материали и горива.
В тази връзка, не се очакват и потенциални
допълнителни въздействия върху незасегнати досега компоненти на околната среда. Респективно,
реализацията на ИП (планираната промяна) не е свързана с промяна в нито едно от условия на
актуалното КР №57-Н3/2016г. (актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А1/2017г.).
Главното и единствено предназначение на обектите на инвестиционното предложение е понататъшно подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в съответните
производствени и обслужващи направления, респ. намаляване на риска от трудови инциденти и
професионални заболявания.
Видно от горепосоченото, не се очаква увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в
отпадъчните води и/или газове от промишлената площадка на Дружеството към вече засегнатото
население и околната среда.
В допълнение, не се очаква изменение на физическите параметри на емисиите или на начина на
изпускането им (вкл. в местоположението или параметрите на изпускащите устройства или точките
на заустване), или увеличаване на изпусканите вещества по вид или количество.
С оглед на горепосоченото, реализирането на ИП (планираната промяна) няма да доведе до
увеличаване на броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население
и/или увеличаване на емисиите (по вид и количество) към вече засегнатото население.
Респективно, инвестиционното предложение (т.е. подобряване на здравословните и безопасни
условия на труд на промишлената площадка) не е в състояние да повлияе върху качеството на
компонентите на околната среда и/или здравето на служителите на Дружеството и/или на жителите
на прилежащите или други населени места.
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С други думи, в заключение, реализирането на ИП (планираната промяна) по никакъв начин не е в
състояние да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и/или здравето на
населението.
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
Обектите на инвестиционното предложение ще се реализират на територията на промишлената
площадка на „Аурубис България” АД, която и понастоящем е предназначена за промишлено
строителство.
Строително-монтажните дейности (СМР) за изграждане на системата за продухване с азот и асансьора
към транспортна галерия ще се извършат изцяло на работната площадка на Металургично
производство, а предвидените СМР за изграждане на механоработилницата ще се извършат изцяло на
работната площадка на ТЕЦ. Аналогично, при реконструкцията и модернизацията на климатичните и
вентилационни системи на Аналитични лаборатори, предвидените СМР ще се извършат изцяло на
работната площадка на сградата на лабораторния комплекс. Съответно, обектите на ИП са в
съответствие с действащия ПУП за тези части от работната (промишлената) площадка на
Дружеството, като за реализирането им не е необходима процедура по актуализация на ПУП.
В случая, компетентен орган по издаване на съответните разрешителни за строеж и ползване
(съгласно ЗУТ) на обектите на ИП е Кметът на община Златица.
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 обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура)
Обектите на инвестиционното предложение ще се реализират изцяло в границите на собствената
работна (промишлената) площадка на „Аурубис България” АД, чиито георграфски координати са
представени в Приложения №№4А и 4Б. Съответно, в границите на поземлен имот с
идентификатор №31044.27.32, чиято актуална скица е представена в Приложение №5.
Територията на площадките на инвестиционното предложение и прилежащите към тях пътища и
асфалтирани или бетонирани площадки (в рамките на промишлената площадка на Дружеството), са
разположени изцяло в землището на община Златица (Приложение №3).
Площадките на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии и/или на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
В допълнение, те са разположени на значително отстояние от установените към настоящия момент
територии и/или зони (Приложение №6). Съответно, реализирането на ИП (планираната промяна)
не е в състояние да засегне елементи на Националната екологична мрежа /НЕМ/, както и обекти,
подлежащи на здравна защита и/или територии за опазване обектите на културното наследство.
Предложението не включва линейни обекти, в т.ч. при неговата реализация не се очаква
трансгранично въздействие и няма да се изгражда нова или да се променя съществуващата пътна
инфраструктура (вкл. в рамките на промишлената площадка на Дружеството).
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(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)
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В резултат на реализирането на ИП (планираната промяна), няма да се промени специфичния разход
на вода, ел.енергия, суровини, материали, консумативи и др. спрямо условията на актуалното КР
№57-Н3/2016г. (актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А1/2017г.).
Не се предвижда и допълнително водовземане.
В процеса на изграждане на обектите на ИП ще се извършват минимални изкопно-насипни дейности.
По време на строителството ще се използват строителни материали, които са стандартни търговски
продукти. Съответно, в случая не е налице ползване на значими природни ресурси.
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:
Обектите на инвестиционното предложение не са свързани с отделянето на вещества (в т.ч.
приоритетни и/или опасни), при които се осъществява или е възможен контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители
Експлоатацията на обектите на ИП не е свързана с отделянето на допълнителни емисии на вредни
вещества в околната среда. В тази връзка, не се очакват и потенциални допълнителни въздействия
върху незасегнати досега компоненти на околната среда. Респективно, реализацията на ИП
(планираната промяна) не е свързана с промяна в нито едно от условията на актуалното КР №57Н3/2016 г. (актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А1/2017г.), в частност в условията, които определят
допустимите въздействия върху отделните компоненти и фактори на околната среда, в резултат от
дейността на „Аурубис България” АД.
Видно от горепосоченото, не се очаква увеличаване на емисиите на вредни вещества във въздуха,
вкл. по отделни замърсители.
В допълнение, не се очаква изменение на физическите параметри на емисиите или на начина на
изпускането им (вкл. в местоположението или параметрите на изпускащите устройства или точките
на заустване), или увеличаване на изпусканите вещества по вид и/или количество.
Съответно, както по време на реализирането на ИП, така и впоследствие, последните (т.е. емисиите
във въздуха) ще останат в пълно съответствие с условията на актуалното КР №57-Н3/2016г.
(актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А1/2017г.).
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране
При реализацията на ИП ще се образуват единствено незначителни количества неопасни отпадъци
(строителни, производствени и битови). Съответните видове и количества, както и начина на тяхното
третиране е представено в табличен вид по-долу.
№

Вид на отпадъка
Код

Наименование

Количество
[t]

1

17 01 01

Бетон

150

2

17 02 01

Дървесина

0.5

3

17 02 02

Стъкло

0.5

4

17 02 03

Пластмаса

0.5

5

17 04 05

Чугун и стомана

30

Дейности с отпадъци
Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване, както и оползотворяване съгласно
Условие 11.5.10 от актуалното КР.
Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване.
Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване, както и оползотворяване съгласно
Условие 11.5.5.7 от актуалното КР.
Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване.
Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване.

стр.7

„Аурубис България” АД – ИП за подобряване на здравословните и безопасни условията на труд
6

17 04 11

Кабели

0.1

7

19 10 01

Отпадъци от чугун
и стомана

30

8

20 03 01

Смесени битови
отпадъци

3

Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване.
Събиране на мястото на образуване, предварително
съхраняване и предаване на лицензирани фирми за
оползотворяване.
Предаване на извозваща фирма по договор за
депониране на регионално депо.

Образуването, събирането, предварителното съхраняване и/или третирането на всички горепосочени
отпадъци (при това, в значително по-големи количества) е разрешено съгласно условията на
актуалното КР №57-Н3/2016г. Съответно, всички посочени дейности по управление на отпадъците ще
се извършат в пълно съответствие с последното, т.е. с условията на актуалното КР.
Всички операции по съхраняване, превозване и третиране на генерираните отпадъци ще се
извършват единственно от квалифициран за целта персонал.
Всички генерирани отпадъци ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел
площадки, за които с условията на актуалното КР е разрешено да се съхраняват такъв вид отпадъци.
В последствие събраните отпадъци ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване,
притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО и въз основа на сключен писмен договор.
Смесените твърди битови отпадъци ще продължат да се предават за депониране.
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.)
Реализирането на инвестиционното предложение (планираната промяна) няма да доведе до промени
в количествата и вида на отпадъчните водни потоци или в предвидения начин за тяхното третиране,
в т.ч.:
-

физическите параметри на емисиите в повърхностните води и начина на изпускането им (вкл.
местоположението или параметри на точките на заустване), както и максимално допустимите
изпускани вещества по вид и количество, ще се запазят съгласно условията на актуалното
комплексно разрешително (КР) №57-Н3/2016г.;

-

общото количество на изпусканите отпадъчни води към р.Пирдопска и р.Златишка ще остане в
определените от актуалното КР граници;

-

не е налице въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
При експлоатацията на системата за продухване с азот в анодно отделение на МП ще се извършва
съхраняване на течен азот в специален за целта резервоар (KVT 27000). Резервоарът е с двоен кожух,
вакуумно изолиран и оборудван с всичката необходима арматура, средства за измерване и устройства
за безопасност. Стандартният криогенен резервоар представлява вертикален съд с вакуумна
перлитна изолация, вътрешният съд е от неръждаема стомана, а външният съд е от въглеродна
стомана. Резервоарът за втечнен азот е с нетен обем 25905 L, работно налягане до 15.9 bar и основни
габаритни размери: височина – 9.65 m и диаметър – 2.45 m. Зареждането на резервоара за
съхранение на течен азот ще се осъществява посредством специализиран автомобил –
нискотемпературни автоцистерни.
Съхраняваният течен азот (CAS №7727-37-9, EО №231-783-9) се класифицира със следната опасност
в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008: Газове под налягане: охладен втечнен газ (Press. Gas
/Ref. Liq./), H281 Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания. Въз
основа на притежаваната опасност, течният азот не попада в обхвата на Приложение №3 от ЗООС.
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Не се очаква, както употреба на други опасни вещества или смеси (ОВ/С), така и увеличаване на
консумацията на опасните вещества или смеси, чиято употреба е разрешена съгласно актуалното КР
№57-Н3/2016г.
Съответно, максималните наличности на ОВ/С и на съответните опасни отпадъци (попадащи в обхвата
на Приложение №3 от ЗООС), в рамките на промишлената (работната) площадка на Дружеството, ще
остават без промяна и ще продължат да са в съответствие с актуалното уведомление за
класификация на предприятието по чл.103, ал.2 от ЗООС, както и с доклада за безопасност, одобрен с
Решение №206-А0/2017г. на изпълнителния директор на ИАОС, съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС.
Видно от горепосоченото, във връзка с планираната промяна (реализация на ИП) не съществува
необходимост от промяна на атуалното уведомление за класификация на предприятието.
Планираното ИП не води до промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в
предприятието или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда.
Реализацията на ИП няма да доведе до необходимост от изменение на съществуващи или
разработване и прилагане на нови управленски, организационни и/или технически мерки за
предотвратяване на големи аварии в предприятието или за ограничаване на последствията от тях във
и/или извън територията на предприятието. Също така, ИП няма да доведе до промяна в
идентифицираните опасности от възникване на големи аварии.
В Приложение №7 е представен Доклад по чл.7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Приета с ПМС №2/2016г., обн., ДВ, бр.5
от 19.01.2016 г.).
(в случаите по чл.99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества,
които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно Приложение №1 към Наредбата за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля, да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глава шеста ЗООС.
Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяването на съответната/съответните община/общини, район/райони и
кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с
Постановление №59 на Министерския съвет от 2003г.
Придружително писмо (Изх.№403/28.02.2019г. на Дружеството) към настоящото уведомление,
изпратено до РИОСВ-София (с копие до кметовете на общини Златица и Пирдоп).
Разпечатка (print screen) от публикуваната на 28.02.2019г. на официалната интернет страница
на
Дружеството
обява
за
инвестиционното
предложение
(на
адрес:
http://bulgaria.aurubis.com/bg/novini-i-publikacii/objavlenija/uvedomlenie-za-investicionnopredlozhenie-podobrjavane-na-zdravoslovnite-i-bezopasni-uslovija-na-trud-na-promishlenataploshchadka-na-aurubis-blgarija-ad/).
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен акт или административен акт
права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
Приложение №1 (Нотариален акт за имот №100 от Кадастралния план).
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1 допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2 картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
Приложения №2-7 (съгласно текста по-горе)
4. Електронен носител – 1 бр.
Изготвил:

/Р. Смилянов-специалист „Екологични разрешителни” към „Аурубис България” АД/

Дата: 28.02.2019г.
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