1. Екологична картина на обекта
Аурубис България е най-големият производител на мед в югоизточна Европа и второто по
големина дружество в България. Медодобивният завод е построен през 1958 г. и се състои от
четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна
мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика.
Поради естеството на материалите, чрез които се осъществява процеса на металургично
производство, неизбежно е влиянието, което се оказва върху околната среда. Извършва се
непрекъсната оптимизация на този процес, за да се намали въздействието върху околната
среда, като това е основен приоритет на Аурубис България.
От приватизацията на предприятието през 1997 г. до сега за модернизиране и подобряване на
представянето на компанията по отношение на околната среда са вложени близо € 600 млн.
Опазването на околната среда е основен приоритет на Аурубис България АД и затова близо 20%
(35,5 милиона евро) от всички инвестиции през последните пет години са насочени към проекти
за опазване на околната среда.
В съответствие с основната модернизация през последните години бяха построени и пуснати в
експлоатация три нови основни съоръжения за опазване на околната среда.
Новата пречиствателна станция за дъждовни води е открита през ноември 2014 г. Станцията
обработва дъждовна и дренажна вода от производствената площадка на компанията с площ от
4 km², за да се намалят водните емисии (вижте графиката за емисиите във водите).
Новата втора система за очистване на отпадъчни газове е в експлоатация от март 2016 г.
Използва се модерна технология за производство на сярна киселина, която е уникална за
България и за световната пиро-металургична индустрия. Тази нова инсталация за контрол на
емисиите допълнително намалява атмосферните емисии на серен диоксид, вкл.
неорганизираните такива, от металургичното производство.
Също така, в началото на 2020 г. е въведена в експлоатация и оптимизация на охлаждането (в
кофи вместо в ямки) на конверторната шлака. Тази оптимизация ще продължи и през следващите
години, за оптимизиране охлаждането и на пещната шлака.
Тази оптимизация намалява допълнително емисиите на серен диоксид (връзка: вижте графиката
за емисиите на SO2).
Аурубис“ поема своята отговорност за опазването на околната среда. Предприятието се намира
в близост до защитени зони. Най-близките от тях са Централен Балкан Буфер – на около 1 км –
и Средна Гора – на около 2 км. Доколкото, опазването на природната среда и биологичното
разнообразие са част от екологичните ни цели, компанията непрекъснато подобрява условията
на живот и природата, като доброволно възстановява засегнатите площи чрез засаждане на
треви, храсти и дървета. Депата за остатъчни материали на територията на „Аурубис България“
се рекултивират като част от процедурата за тяхното закриване.
Други екологични проекти, свързани с намаляване на емисиите също имат положително
въздействие върху околната среда. Например намаляването на емисиите на тежки метали във
водите – с повече от 96% от 2000 г. досега – подобрява естествената среда в реките.
От 2006 г. „Аурубис България“ прилага система за управление на околната среда ISO 14001.
Последната ресертификация и преход към новите изисквания на ISO 14001 от 2015 г. приключи
успешно през 2018 г. Външните одити на системата за управление включват преглед на данните
за околната среда, спазване на законовите разпоредби и проверка дали приложимите в тази
връзка оперативни процеси са достатъчно ефективни. В ход е и внедряването на система за
управление на енергията по ISO 50001.

От 2011 г. функционира информационен център в Пирдоп, предоставящ информация на
обществеността. Данните от наблюдението на околната среда може да се следят от
обществеността на монитори в общините Пирдоп и Златица.
Резултатите от опазването на околната среда се докладват на компетентните органи. Докладите
се изготвят всяка година и са публично достъпни на уебсайта на Изпълнителната агенция по
околна среда.
Металургичното производство в Пирдоп е част от Схемата на ЕС за търговия с емисии от 2008 г.
„Аурубис България“ непрекъснато подобрява своята енергийна ефективност. Амбицията е да се
инвестира в допълнителни мерки за опазване на околната среда и намаляване енергоемкостта
на оборудването.
Графики
Емисии на SO2, килограм на тон (kg/t) произведена мед

Емисиите на SO2 на тон продукция на мед са намалени с 95% от 2000 г.
Емисии на прах, килограм на тон (kg/t) произведена мед

Емисиите на прах на тон продукция на мед са намалени с 99,4% от 2000 г.
Основни фактори за намаляването на емисиите на прах и SO2:
•
•
•
•
•

редица модернизации на двете линии за производство на сярна киселина (2001 – 2014 г.)
подмяна на мазутните сушилни пещи с парни сушилни пещи (2001 – 2002 г.)
първата система за (конвенционално) очистване на вторични отпадъчни газове (2007 г.)
новата втора система за очистване (Sulfacid) на вторични отпадъчни газове (2016 г.)
новото съоръжение за охлаждане на конверторна шлака в кофи (2020 г.)

Емисии на метали, грама на тон (g/t) произведена
мед

Специфичните емисии на метали във водите на тон продукция на мед са намалени с 96,5%
от 2000 г.
Основни фактори за намаляването на емисиите на тежки метали във водите:
•
•
•
•
•

въвеждането в експлоатация на второ и трето стъпало на пречиствателната станция за
промишлени отпадъчни води (2005 – 2006 г.)
модернизацията на системата за пречистване кисели отпадъчни води (2006 – 2008 г.)
модернизацията на системите за битови отпадъчни (2010 – 2011 г.) и дъждовни води
(2012 – 2013 г.)
въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за дъждовни води (2014 г.)
въвеждането в експлоатация на нов пясъчен филтър в пречиствателната станция за
промишлени отпадъчни води (2020 г.)
Специфични емисии на CO2, тона CO2 на тон (t CO2/t) произведена мед

Специфичните емисии на CO2 на тон продукция на мед са намалени с 43% от 2000 г.
Основни фактори за намаляването на емисиите на CO2 – примерни проекти:
•
•
•

смяна на горелките в анодните пещи за повишаване на ефективността
инсталиране на парна турбина за производство на електроенергия от отделяната
топлина
промени в технологичния контрол за оптимизиране на потреблението на електроенергия

Планираното бъдещо газифициране на предприятието в Пирдоп и инсталирането на соларна
(фотоволтаична) централа ще допринесат за допълнително намаляване на емисиите на CO2.
2. По-важни текущи екологични цели и мерки
Мярка

Степен на изпълнение/дата/следващи
стъпки

Състояние

Изпълнено
Намаляване на емисиите
при охлаждане на
конверторна шлака

Изграждане на ново съоръжение за
охлаждане на конверторна шлака в кофи.
•
•

Намаляване на емисиите
на неразтворени вещества
от пречиствателната
станция за промишлени
отпадъчни води

Разрешение за строеж е получено
през февруари 2018 г.
Въвеждане в експлоатация в
началото на 2020 г.

Инсталиране на нов пясъчен филтър в
пречиствателната станция за промишлени
отпадъчни води
•
•
•

Намаляване на емисиите
на прах при
пневмотранспорт на
концентратите

•

Рекултивиране на депото
за фаялит, след неговото
закриване в края на 2018 г.

•
•
•

Соларен парк

Разрешение за строеж от
октомври 2018 г.
Въвеждане в експлоатация
през 2020 г.
Проучването на възможности за
оптимизиране продължава
Изпълнение по време на следващия
основен ремонт на съоръженията
(2-ро тримесечие на 2019 г.)

Получено разрешение за строеж
Рекултивирането се очаква да
приключи в началото на 2021 г.
Подписано споразумение с „ЧЕЗ
ЕСКО България“ за изграждането на
фотоволтаична централа (10 MW)
на територията на бивше
рекултивирано депо за утайки от
дейността на комбината в миналото.

Планирано е
разширяване на
проекта, за да се
оптимизира и
охлаждането на
шлаката от
пещта
Изпълнено

Изпълнено
Досегашните
ръкавни филтри
са
модифицирани и
са инсталирани
допълнителни
филтърни касети
По план

Строежът е
планиран да
започне през
пролетта
на 2021 г.

Изпълнени проекти за опазване на околната среда (1997 – 2020 г.)
1997 – 2004
Програма за отстраняване на минали екологични щети
Медодобивен комбинат „Георги Дамянов“ работи като държавно предприятие от 1958 до 1997 г. Въздействието
върху околната среда в региона през този период е значително поради недостатъчните инвестиции в нейното
опазване. Предприятието е приватизирано през 1997 г. и оттогава е управлявано от белгийската група Юнион
Миниер. В приватизационния договор е включена и програма за отстраняване на минали екологични щети на
стойност 25 милиона щатски долара. По тази програма са разрушени и закрити много съоръжения, а депата (като
депото за утайки, известно като „Синята лагуна“, хвостохранилището за фаялит и депото за шлака) и замърсените
почви са рехабилитирани.
В хода на програмата през 1999 г. са изградени и въведени в експлоатация първото стъпало от пречиствателната
станция за промишлени отпадъчни води и първото депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и очистване
на отпадъчни газове.
2002 г.
Изграждане на хвостохранилище за фаялит
Изградено е хвостохранилище за съхранение на фаялит – флотационен продукт. Депото изпълнява всички
изисквания за опазване на околната среда. Първото и второто надграждане на депото са изпълнени съответно
през 2009 и 2015 г.

2004 г.

Белгийска награда за опазване на околната среда
Успешното изпълнение на програмата за отстраняване на минали екологични щети в Пирдоп е отличено с
Белгийската награда за опазване на околната среда за 2003/2004 г. в категорията „Международно сътрудничество
за устойчиво развитие“.
2004 г.
Изграждане на второто депо за утайки
Второто депо, изградено специално за утайки от пречистване на отпадъчни води и очистване на отпадъчни
газове, също отговаря на всички изисквания за опазване на околната среда и най-строгите стандарти за опазване
на почвата и подземните води (по-специално по Директива 1999/31/ЕО).

2005 – 2006 г.
Откриване на второ и трето стъпало на пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води
През 2005 г. са въведени в експлоатация второ и трето стъпало на пречиствателната станция за промишлени
отпадъчни води. Те използват технология, разработена за триетапно пречистване на промишлени отпадъчни
води, гарантиращо спазването на ограниченията за емисии във водите.

2005 г.
Изпълнение на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
През юни 2005 г. мерките на предприятието за опазване на околната среда са признати с разрешение по
европейската Директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

2005 г.
Модернизация на производство „Сярна киселина“
В производство „Сярна киселина“ богатите на SO2 технологични газове, отделяни при преработката на медния
концентрат във флаш-пещта и конверторите, се очистват, изсушават и превръщат в сярна киселина.
Съоръжението има две еднакви линии за автоматично производство на концентрирана сярна киселина. Тя се
използва както за нуждите на предприятието, така и за продажба на външни клиенти.

2006 г.
Сертифициране на системата за управление по отношение на околната среда по ISO 14001
През март 2006 г. системата за управление по отношение на околната среда на обект Пирдоп за пръв път е успешно
сертифицирана от външен одитор по стандарта ISO 14001.
2008 г.
Първа система за конвенционално пречистване на вторични отпадъчни газове
През 2008 г. първата система за конвенционално пречистване на вторични отпадъчни газове е официално
въведена в експлоатация в пълно съответствие с най-добрите налични техники. Системата значително намалява
емисиите на фини прахови частици и серен диоксид. Общите инвестиции във финансирания от Аурубис проект са
в размер на 14 милиона евро.
2008 г.
Изграждане на третото депо за утайки
Изградено и въведено в експлоатация е третото депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и очистване на
отпадъчни газове. Тук също така са спазени най-строгите стандарти за безопасност и опазване на почвата,
повърхностните и подземните води (по-специално Директива 1999/31/ЕО).

2008 г.
Откриване на нова рафинерия
Новата рафинерия работи с напълно автоматично оборудване и най-модерна технология по стандарта
ISA 2000 (Австралия). Процесът се следи и контролира от автоматична система за управление (DCS 7). Общите
разходи за изграждането на рафинерията са в размер на 82 милиона евро – най-голямата промишлена
инвестиция в България до този момент.
2010 г.
Откриване на обновената обогатителна фабрика за шлака
Освен капацитета за преработка на шлака се увеличава и добивът на мед, което подобрява допълнително
ресурсната ефективност на предприятието. В съоръжението се използват най-добрите налични техники.

2012 – 2014 г.
Оползотворяване на отпадъчни материали и попълване на асортимента с нов продукт
В края на 2012 г. са одобрени субсидии за Аурубис България от ЕС за проект за рециклиране на отпадъчни
материали и попълване на асортимента с нов продукт (фаялит/дребнозърнест железен силикат). Проектът е
финансиран от Фонда за регионално развитие на ЕС като част от Програмата „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ (2007 – 2013) съвместно с българската държава. В договора е
гарантирано 50-процентното финансиране по категорията за инвестиции в зелени производства по програмата за
регионално развитие. Наред с останалото проектът включва закупуване и въвеждане в експлоатация на ново
оборудване за преработка на меден скрап и филтърна преса за сушене на фаялит, което разкрива нови
възможности за оползотворяване на този страничен продукт.

2011 – 2014 г.
Инвестиционна програма „Аурубис България 2014“
В проекта с капиталови разходи в размер на 44,2 милиона евро са заделени 26 милиона евро за мерки за
опазване на околната среда. Целта на програмата е да осигури както технологични подобрения, така и
подобряване на екологичния баланс на пирометалургичното производство. Тези подобрения включват
разширяване на филтрационния капацитет на съоръжението за сушене на концентрат, смяна на горелката за
концентрат, разширяване на охладителното оборудване на пещта и модифициране на котела с увеличаване на
топлообменния капацитет за оползотворяване на отделяната топлина. Изграждането на новата втора
пречиствателна станция за вторични отпадъчни газове по проекта има значителен принос за опазването на
околната среда.

2014 г.
Откриване на пречиствателна станция за дъждовни води
Аурубис инвестира общо 6,3 милиона евро в пречиствателната станция за дъждовни и дренажни води.
Строителният етап продължава повече от година и включва изграждането на съоръжение с капацитет 250 м³/час
и буферни резервоари за отпадъчни води. Съоръжението пречиства дъждовните и дренажните води от 4 км²
производствени площи, за да осигури устойчиво намаляване на емисиите във водите. Съоръжението е в
съответствие с най-добрите налични техники.
2015 г.
Нова втора система за очистване на вторични отпадъчни газове (Sulfacid)
Новата система за очистване на отпадъчните газове (Sulfacid) е изградена и въведена в експлоатация в
съответствие с най-добрите налични техники. Проектът има съществен принос за опазването на околната среда.
Той използва модерна технология, наречена Sulfacid – единствена по рода си в България и в целия
пирометалургичен отрасъл за производство на мед.

2017 г.
Изграждане на четвъртото депо за утайка
Четвъртото специално депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и очистване на отпадъчни газове е
изградено и въведено в експлоатация в пълно съответствие с всички съответни екологични изисквания (поспециално Директива 1999/31/ЕО).

2017 г.
Закриване на третото депо за утайки
Подобно на първото и второто, третото депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и очистване на
отпадъчни газове е успешно закрито по план и в съответствие с всички действащи екологични изисквания (поспециално Директива 1999/31/ЕО). Закритото депо ще се наблюдава в продължение на най-малко 30 години, за
да се гарантира, че всички възстановителни работи са успешно изпълнени.
2017 г.
Издадено разрешение по Директивата Севезо
През август 2017 г. Аурубис България успешно получава разрешение по Директива 2012/18/ЕС (Севезо III).
2017 г.
Склад за медни суровини в пристанище Бургас
Нов склад за медни суровини е открит в „БМФ Порт Бургас“ през 2017 г. Складът има капацитет за съхранение
на 65 000 тона медни концентрати на площ от 6000 м2. Целта на този проект е подобряване на екологичните
характеристики по отношение на опазването на въздуха. Новите съоръжения позволяват транспорт и съхранение
на медни концентрати в затворени помещения. Технологията осигурява товаро-разтоварни работи с насипни
материали без загуби. Текущото оборудване използва най-добрите налични техники.
2018 г.
Специален терминал за товаро-разтоварни работи и съхранение на сярна киселина в пристанище Бургас
Нов терминал за товаро-разтоварни работи и съхранение на сярна киселина е официално открит в пристанище
Бургас на Черно море. Общият капацитет за съхранение е 50 000 тона сярна киселина.
Двата проекта (терминалът за сярна киселина и складът за медни суровини) са реализирани съвместно с найголемия частен пристанищен оператор в България – „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.
2018 г.
Разширяване на хвостохранилището за фаялит
Първият етап от разширяването на хвостохранилището за фаялит е изпълнен и въведен в експлоатация през
май 2018 г.
Целта на проекта е съществуващото хвостохранилище за фаялит да се разшири с изграждане на две клетки с
общ капацитет от около 19,8 милиона тона. Клетките са заобиколени от диги, защитени с изолираща мембрана, и
са оборудвани с дренажна система. Всяка клетка ще бъде изградена на осем отделни етапа до височината на
съществуващото хвостохранилище за фаялит.
2020 г.
Модифициране на пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води
Нов пясъчен филтър е инсталиран, за да се намали заустването на неразтворени вещества във
водоприемниците.
2020 г.
Оптимизиране на охлаждането на конверторна шлака
Ново съоръжение за охлаждане на конверторна шлака в кофи е въведено в експлоатация в началото на 2020 г.
Този проект ще продължи да се изпълнява през следващите години, за да се оптимизира и охлаждането на
шлаката от флаш-пещта.
2020 г.
Соларен парк
През юли 2020 г. е подписан с договор с „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, част от групата ЧЕЗ. Аурубис България
планира да изгради 10 MW фотоволтаична централа на своите производствени площи, с което ще стане първият
промишлен потребител в България, инвестирал в собствено производство на зелена електроенергия от такъв
мащаб. В момента се изпълняват следващите стъпки до планираното начало на строежа през пролетта на 2021 г.

