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1. УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

(КР) 

„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД,  

гр. Панагюрище  

 

 Инсталация за производство на електролитна мед, включваща: 

a)    Сорбционна; 

б)   Екстракция и електролиза 

 Процес “Екстракция; 

 Процес “Електролиза.  

 

(точка 2.5 “а” от Приложение 4 на ЗООС) 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 

“АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД 

4500 гр. Панагюрище 

тел.: 0357/6 02 10  

факс: 0357/6 02 60, 6 02 50 

e-mail: pbox@asarel.com 

            ekolog@asarel.com 

1.3 Регистрационния номер на КР 

Комплексно разрешително на „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище № 404-

Н0/2010г. 

1.4 Дата на подписване на КР 

28.12.2010г. 

  

Първа актуализация – 25.03.2011г. 

Втора актуализация – 15.02.2012 г. 

Трета актуализация –  06.12.2012г. 

Четвърта актуализация – 12.08.2013г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 

21.01.2011г. 
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1.6 Име на собственика или на оператора 

„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД  

гр. ПАНАГЮРИЩЕ 

1.7 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията 

“АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД 

4500 гр. Панагюрище 

тел.: 0357/6 02 10,  

факс: 0357/6 02 60, 6 02 50 

e-mail: pbox@asarel.com 

1.8 Име на лицето за контакти 

Лице за контакти: 

инж. Мариела Джиджинкова – ръководител отдел Екология 

1.9 Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти 

тел. 0357/6 02 10, вътр. 254 

факс: 0357/6 02 60, 6 02 50 

e-mail:  ekolog@asarel.com 

1.10 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 

 

Генплан на площадката е даден в Приложение №1 от настоящия годишен доклад. 

 

Описание: Сорбционна инсталация 

 

Целта на инсталацията е преработване на дебалансовите разтвори и дрениралите 

води, които формират изходният разтвор. С помощта на органичен сорбент от така 

формираният изходен разтвор се сорбира медта. В резултат на тази технологична 

операция, сорбираната мед се концентрира в по-малък обем, наречен регенерат, който се 

подава във водоем (язовир) за богати разтвори с обем 40 000 м
3
, от където посредством 

високонапорни помпи богатите разтвори се подават в Инсталацията за екстракция и 

електролиза. 

 

Описание на процеса Сорбционно извличане на мед от богати излужващи 

разтвори. 

Технологичната схема е синтезирана на основата на йонния обем. Той се базира на 

използването на органичен сорбент, способен селективно да сорбира медта от изходния 

разтвор. Сорбентите съдържат в своята структура химични групи, способни да дисоцират 

във водни разтвори, в резултат на което дисоциращия се йон от химичната група се обменя 

със съдържащи се разтвори йони със същия поляритет. 

mailto:pbox@asarel.com
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Развитието на химията на високомолекулните съединения доведе до създаването на 

йонообменни смоли, отличаващи се с голям работен капацитет, механична якост, добри 

кинетични свойства и притежаващи висока селективност по отношение на медта. Една от 

най-широко използваните смоли е силно-киселия катионит Lewatit TP 207 (продукт на 

LANXESS ,Германия), прилагащ се на много места за извличане на мед от сярно-кисели 

излужващи разтвори. 

Сорбента е с подчертан афинитет към медния катион и сорбцията е селективно 

именно към него. Това позволява да се използва по-ефективно обменния капацитет на 

сорбента. След насищането сорбента се подлага на регенерация за възстановяването му, 

като се получава изходящ продукт – регенерат. 

Изходните разтвори се акумулират в утаители. Чрез помпа, те се подават 

последователно през две сорбционни колони. Филтратът от сорбционните колони, 

постъпва в буфера за изходни разтвори, от него се изпомпва  в буферен резервоар за 

филтрат и се подава към оросителната система на окисно насипище, или по гравитачен 

тръбопровод в ПСДВ . 

 

Подготовка на йонообменната смола 

Подготовката на йонообмената смола се осъществява в следните последователни 

етапи : 

1. “Набъбване” на смолата в продължение на 24 часа 

2. Промивка на набъбналата смола със 7,5 % разтвор на сярна киселина.  

Общата продължителност на процеса е 6-8 часа. 

3. Определяне на работния капацитет на йонообменната смола по мед става в 

статични условия при 24 часов контакт на смолата с разтвор с рН =2,1 . Пълният обменен 

капацитет на сорбента по мед е около 25 г/л; 

Сорбция 

При провеждането на процеса сорбция дебитите на разтворите се контролират с 

помощта на ротационен разходомер. Като изходни разтвори се използуват такива със 

съдържание на мед 0,57 и 0,82 г/л 

Регенерацията се провежда след всяка степен без предварително донабогатяване на 

смолата. Като регенерационни разтвори се използва разтвор на сярна киселина с 

концентрация 160 г/л, а получения регенерат се подлага на анализ. В процеса на 

изследване се изучава зависимостта на извличане на медта от времето на контакт с 

разтворите. 
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Инсталацията за екстракция и електролиза е обвързана технологично с изградените 

мощности по излужване на окисно насипище и изградената Сорбционна инсталация. 

 

 

Описание: Инсталация за екстракция и електролиза на мед SX/EW 

 

Процесите за извличане на медта са както следва: 

 

1. Екстракция от разтвори на мед. При извличане на метал, ценния компонент е 

метален йон или йонен комплекс във воден разтвор. Водната фаза се смесва с органична 

такава съдържаща активен екстрагент, който трансферира желания компонент от водната в 

органичната фаза. Водно / органичната смес, наречена дисперсия след това преминава от 

смесителя в утаител, където фазите отново се разделят. “Натоварената органика“, вече 

съдържаща екстрахирания метал се пренася от екстракционната към реекстракционната 

секция, където метала се отделя. Реекстрахираната органика след това отново се връща в 

екстракционния кръг. В повечето случаи, отделянето на метала от натоварената органика 

се осъществява чрез смесването и с воден разтвор. След реекстракцията металът се 

извлича от водния разтвор. Течната екстракция, като част от цялостния процес на 

извличане на металите, има три основни цели: 

 Пречистване на метал(и) от нежелани примеси: извличане на желания 

метал(и) от примеси и обратно; 

 Концентриране на метал с цел редуциране на по – нататъшните 

производствени разходи; 

 Превръщане на метала във форма, улесняваща извличането му.   

 

2. Електролиза от разтвори на мед. Електролитния разтвор, като се свързва прав ток 

между оловните аноди и катодите от неръждаема стомана. Електрическият ток се подава 

към електролитните вани с два трансформатор-токоизправителя. Двойната контактна 

система от шини свързва ваните заедно и осигурява поддържане на шините, които са 

свързани към токоизправителя. По време на процеса медта се отлага върху катодите от 

неръждаема стомана.    



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 9 

Технологична схема Излужване – Сорбция – Екстракция – Електролиза с включено 

новопредвидено стъпало избистряне и стабилизиране на продуктивен разтвор 

с повече от 30 mg/l механични примеси 
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1.11 Производствен капацитет на инсталацията 

Максимален капацитет на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 
 

Наименование на инсталацията Проектен капацитет t/y 

Инсталация за производство на електролитна мед, 

включваща: 

a) Сорбционна; 

b) Екстракция и електролиза 

 Процес “Екстракция; 

 Процес “Електролиза. 

(точка 2.5 “а” от Приложение 4 на ЗООС) 

1 500 

 

През 2014 година в инсталацията са произведени 965,613 тона електролитна мед. 

1.12 Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението 

на околната среда 

Органиграма на структурата на управлението по околна среда в „Асарел-Медет” 

АД е дадена в Приложение № 3 от настоящия доклад. 

“Асарел-Медет” АД е сертифициран и работи в съответствие с трите основни 

международни стандарта - за управление на качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 1999 г. компанията 

получава първия в минния бранш сертификат за управление на качеството в съответствие с 

ISO 9001, а през 2002 г. и първият за страната сертификат по ISO 14001 - за опазване на 

околната среда. През 2003 година защитава първия в отрасъла сертификат по OHSAS 

18001 за здравословни и безопасни условия на труд. „Асарел-Медет” АД е първата 

българска компания от тежката индустрия, която през 2003 година внедрява Интегрирана 

система за управление по трите основни международни стандарта за качество, екология и 

условия на труд по международните стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 

18001:2007. 

Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и 

безопасността при работа /ИСУ/ е процесно ориентирана и обхваща всички процеси, 

протичащи във фирмата, а именно добив и обогатяване на медни руди, биохимично 

извличане на мед продажби на меден концентрат, анодна и катодна мед, ремонтна и 

инженеро-внедрителска дейност. 

Прилагането и непрекъснатото усъвършенстване на тази система в дружеството, 

както и самият факт че “Асарел Медет”АД е сертифицирана от Moody International по 

отношение на международните стандарти  ISO 9001, ISO 14001 и спецификацията OHSAS 

18001 осигуряват необходимите доказателства за: 

- Наличието на Политика и цели по отношение на безопасната експлоатация на 

дружеството; 

- Разработването и прилагането на система от мерки за намаляване и управление 

на риска от възникване на големи аварии; 

- Разпределение на ролите и задачите на персонала, подизпълнители и други с цел 

осигуряване на безопасна експлоатация на дружеството, както и процедурите за 
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определяне на нуждите от обучение на този персонал и осигуряването на 

подходящото обучение; 

- Комуникацията със заинтересованите страни; 

- Спазването на законовите и нормативни изисквания по отношение действия при 

аварии, екология и здраве и безопасност при работа; 

- Наличието на действащи процедури за систематично идентифициране на 

опасностите от големи аварии и оценка на риска от възникването им и 

последствията от тях при нормална експлоатация на съоръженията, както и при 

анормални и преходни режими на работа и/или промени в технологичния 

режим; 

- Непрекъснатия контрол и управлението на технологичните процеси; 

- Планирането и управлението на промените в режима на работа, дейността на 

дружеството, съоръженията и други; 

- Определянето на предвидимите аварийни ситуации и готовността на персонала 

и подизпълнителите за реагиране; 

- Непрекъснатият мониторинг и оценка на съответствието и документиране на 

резултатите от мониторинга и проверките; 

- Проучването на причините за несъответствията, коригиращи и превантивни 

мерки и действия; 

- Периодичната системна оценка, одити, преразглеждане и усъвършенстване на 

системата за управление на безопасността;   

- Непрекъснатото подобряване ефективността на процесите; 

- Ангажимента на ръководството към непрекъснато подобряване на системата за 

управление на околната среда и безопасността на труда. 

1.12.1 РИОСВ, отговаряща за разрешителното 

РИОСВ, гр. Пазарджик  

Пазарджик 4400; П.К. 220 

ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4 

1.13 Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова Дирекция Източно беломорски район с център гр. Пловдив  

Адрес на Басейновата дирекция 

ул."Янко Сакъзов" 35; 

факс 032/604 721;  

тел.  032/604 720; 

"Едно гише"- 032/604 733 

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg 

 

 

 

mailto:bd_plovdiv@abv.bg
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2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Съгласно комплексно разрешително КР № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации 

№ 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г. и № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А3/2012 

г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г. “Асарел Медет” АД е внедрена система за управление на 

околната среда (СУОС). 

 

Структура и отговорности: 

Съгласно Условие 5.1 на КР 

Изготвен е: 

1. Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в разрешителното; 

2. Списък на персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията, 

както и списък с имената на съответните служители; 

       Обучение: 

       Съгласно Условие 5.2 на КР 

       Дружеството има изготвена инструкция и провежда  обучение по околна среда  

       Обмен на информация: 

       Съгласно Условие 5.3 на КР 

       Изготвен е: 

1. Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно 

условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително 

за спешни случаи); 

       Документиране: 

       Съгласно Условие 5.4 на КР 

       Дружеството има изготвена инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби 

1. Всички документи, включително инструкции, изисквани с разрешителното са 

изготвени и документирани и се съхраняват на площадката от съответното 

отговорно лице; 

       Управление на документите: 

       Съгласно Условие 5.5 на КР 

       Дружеството има изготвена инструкция за актуализация на документите; 

       Оперативно управление: 

       Съгласно Условие 5.6 на КР 

       Изготвени са всички изисквани с разрешителното инструкции. Те се съхраняват на 

площадката в писмен вид и при поискване се представят на компетентния орган. 

       Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия: 

       Съгласно Условие 5.7 на КР 

       Изготвени са: 

1. Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията в комплексното разрешително; 

2. Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на 

разрешителното; 
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3. Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия; 

4. Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби 

към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни 

актове 

       Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 

       Съгласно Условие 5.8 на КР 

       Изготвени са: 

1. Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след 

всяка авария; 

2. Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии 

       Записи: 

       Съгласно Условие 5.9 на КР 

       Документират се: 

1. Данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и 

резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 

комплексното разрешително; 

2. Данните за причините при установяване на несъответствия, както и 

предприетите коригиращи действия; 

3. Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите, изисквани 

в настоящото разрешително. 

Съхраняват се: 

1. Информацията/документите, изисквани по настоящото условие и се предоставят 

при поискване от компетентния орган. 

       Докладване: 

       Съгласно Условие 5.10 на КР 

1. Настоящият доклад е изготвен, съгласно “Методика за реда и начина за контрол 

на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от 

Министъра на околната среда и водите; 

2. Допълнителна информация, относно изпълнението на условията в 

разрешителното се предоставя при поискване от компетентните органи 

       Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС): 

       Съгласно Условие 5.11 на КР 

       Извършва се актуализация на СУОС при актуализация или изменение на издаденото 

комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и документацията по 

него. 

       Уведомяване: 

       Съгласно Условие 7.3 във връзка с Условие 7.1 (актуализирано с Решение № 404 – Н0 

– И0 – А2/2012 г.) и Условие 7.2. на КР  

        През отчетния период не са регистрирани залпови и други изпускания на 

замърсяващи вещества в повърхностни и подземни води. 
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3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1 Използване на вода 

Водоснабдяването на площадката на “Асарел Медет” АД гр. Панагюрище се 

осъществява съгласно издадено по реда на закона за водите разрешително за водоползване 

№ 0891/23.05.2002г. за ползване на вода от яз. “Жеков вир” за допълване на оборотно 

водоснабдяване в Обогатителна фабрика “Асарел” и продължение на разрешителното № 

0891/03.01.2008г за водовземане от яз. “Жеков вир” с цел “промишлено водоснабдяване”, 

както и за питейно-битови нужди съгласно договор за ползване на водоснабдителни и 

канализационни системи на “Водоснабдяване и канализация П ” ЕООД гр. Панагюрище.  

Разрешеното годишно количество за водовземане от яз. “Жеков вир” съгласно 

разрешителното е до 4,0 млн. м
3
.
 

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателно устройство.
 

Прилагат се инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на топлообменника за подгряване на постъпващия в 

екстракционното отделение богат разтвор и водния скрубер, които са основни 

консуматори на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.), 

 поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на 

течове и установяване причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.), 

 измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.5.2),  

 оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени 

нужди с условията на комплексното разрешително и установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.1.5.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3.1 Разход на вода през 2014г. 
Източник на 

вода 

Инсталация Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на свежа 

вода за производствени 

нужди, m
3
/t  съгласно 

Решение № 404 – Н0 – 

И0 – А4/2013 г. 

Използвано 

годишно 

количество 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на свежа 

вода, разходвано 

количество m
3
/t   

Съответствие 

яз. “Жеков 

вир” 

Инсталация за 

производство 

на 

електролитна 

мед 

85 m
3
/t   32 817 м

3
 

 
33,985 m

3
/t   ДА 
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3.2 Използване на енергия 

Разходът на електрическа енергия се отчита посредством измервателно устройство. 

Прилагат се инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на подгреватели на вани от Отделение 

„Микробиологично излужване (МБИ) за инсталация за производство на 

електролитна мед, основни консуматори на топло- и електроенергия на 

площадката(съгл. Усл. 8.2.1.2 от КР). 

 проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на 

загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (съгл. Усл. 8.2.1.3 от 

КР).  

 измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества топло- и 

електроенергия (съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР). 

 оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана 

електро – и топло енергия с определените такива в Таблица 8.2.1.1 и установяване 

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за 

отстраняването им (съгл. Усл. 8.2.2.2 от КР). 

 

Таблица №3.2 Разход на електроенергия през 2014г. 
Електроене

ргия/ 

Топлоенерг

ия 

Инсталация Годишна норма за 

ефективност съгласно 

КР А4/2013 г. 

MWh/t 

Годишна норма за 

ефективност, 

разходвано 

количество MWh/t 
 

Съответствие 

електроенерг

ия 

Инсталация за 

производство на 

електролитна 

мед 

18,65 MWh/t 5,2656 MWh/t ДА 

топлоенерги

я 

Инсталация за 

производство на 

електролитна 

мед 

1,2 MWh/t 0,3127 MWh/t ДА 

 

3.3 Използване на спомагателни материали 

 

 

Прилагат се инструкции за: 

 измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и 

спомагателни материали съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1 (съгл. Усл. 8.3.2.1 

от КР). 

 оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при 

употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 

2, която попада в обхват на Приложение №4 от ЗООС, с условията на 

разрешителното и установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.2.2 от КР). 
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 поддръжка на резервоарите и обваловките, описани в Условие 8.3.4.2. (съгл. Усл. 

8.3.4.3 от КР). 

 поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към 

инсталациите по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.6 от КР). 

 Установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, 

уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини и 

спомагателни материали и при работата на инсталациите по Условие2 (съгл. Усл. 

8.3.4.7 от КР). 

 

Таблица №3.3.1: Използвани суровини през 2014г. 
Суровини Инсталация Годишна 

норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 
съгласно 

Решение № 404 

– Н0 – И0 – 

А4/2013 г., 

Употребено 

годишно 

количество 

[t/y продукт] 

Годишна норма 

за ефективност 

, разходвано 

количество 

[t/t продукт] 

Съответствие 

Продуктивен 

разтвор –  

(от II.3. 

Излужване на 

медна руда) 

(за 

производство 

на 

електролитна 

мед) 

 

Инсталация за 

производство 

на 

електролитна 

мед 

4 975,85 t/t 

 
3596418,08 t/y 3 724, 49  t/t 

 

ДА 

 

 

 

      Таблица №.3.3.2: Използвани спомагателни материали през 2014г. 
Спомагате

лни 

материали 

Инсталация Годишна 

норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

съгласно 
Решение № 404 

– Н0 – И0 – 

А4/2013 г. 

 Разходвоно 

количество [t/y] 
 

Годишна норма 

за ефективност, 

разходвано 

количество [t/t 

продукт] 
 

Съответствие 

Сярна 

киселина 

(H2SO4) 

Инсталация 

за 

производств

о на 

електролитн

а мед 

10,38 t/t 5 170,45 t/y 5,354 t/t ДА 

Йонообмен

на смола  
7х10

-4
 t/t 

 
0 t/y 0 t/t - 

CoSO4 

разтвор  
2,2х10

-2
 t/t 

 
1,3t/y 0.13 х10

-2 
t/t ДА 
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Спомагате

лни 

материали 

Инсталация Годишна 

норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

съгласно 
Решение № 404 

– Н0 – И0 – 

А4/2013 г. 

 Разходвоно 

количество [t/y] 
 

Годишна норма 

за ефективност, 

разходвано 

количество [t/t 

продукт] 
 

Съответствие 

Екстрактан

т за 

екстракция

та 

2,2х10
-2

 t/t 9,050 t/y 0,93 х10
-2 

t/t ДА 

Разтворите

л за 

екстракция

та  

0,57 t/t 167,0 t/y 0.173 t/t ДА 

Антискала

нт 

(дисперса

нт) – Vitec 

3000 

(метиленф

осфорна 

киселина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталация 

за 

производст

во на 

електролит

на мед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9х10
-4

 

 

 

 

 

0,230 t/y 2,38х10
-4 

t/t ДА 

Реагент за 

промиван

е и 

дезинфекц

ия – 10 % 

разтвор на 

белина 

(NaClO) 

2х10
-3

 0t/y 0
 
t/t - 

Реагент за 

промиван

е и 

дезинфекц

ия – 50 % 

разтвор на 

натриева 

основа 

(NaOH) 

2х10
-3

 0 t/y 0t/t - 

Реагент за 

промиван

е и 

дезинфекц

ия – 35 % 

солна 

киселина 

(HCl) 

2х10
-3

 0 t/y 0
 
t/t - 

Промивен 

агент 

(високо 

pH) 

9х10
-4

 0,08 t/y 8,2х10
-5 

t/t 
 

ДА 

Промивен 

агент 
9х10

-4
 0 t/y 0 t/t - 
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(ниско 

pH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталация 

за 

производст

во на 

електролит

на мед 

 

Омекотит

ел за 

охладител

ната кула 

(биоцид) 

4,9х10
-4

 

 

 

0,025 t/y 

 

 

3,0х10
-5 

t/t 

 

 

 
ДА 

Омекотит

ел за 

охладител

ната кула 

(обработк

а на 

охлайдащ

и води) 

4,9х10
-4

 

 

 

 

0,075 t/y 

 

 

 

7,76х10
-5 

t/t 

 

 

 

 
ДА 

Флокулант 0,015 0 t/y 0 t/t - 

 

 

3.4 Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти 

Прилага се инструкция за: 

 поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към 

инсталациите по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.6 от КР). 

През периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г.е извършван ежедневен визуален контрол 

за наличието на течове и нарушение на структурната цялост на площадките за 

съхранение на спомагателни материали, които се използват в производството. 

Няма констатирани несъответствия. Всички химични вещества и смеси, 

включително масла, класифицирани в една или повече категории на опасност 

съгласно ЗЗВВХВС се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в 

информационните листове за безопасност (съгл. Усл. 8.3.4.1 от КР). 

 установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, 

уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини и 

спомагателни материали и при работата на инсталациите по Условие2 (съгл. Усл. 

8.3.4.7 от КР). 

През периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014г. не са констатирани течове по 

тръбопреносната мрежа за суровини и спомагателни материали. Не са констатирани 

несъответствия съгл. Усл. 8.3.4.7 от КР. 
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Изпълнение на Условие 8.3.6.1. 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са 

получени въз основа на измервания и изчисления.  

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И 

PRTR 

В случай, че дадено вещество не превишава определения праг мястото в таблицата е 

маркирано с тире, " -", с цел да се покаже че прагът не е превишен, а в скоби е посочено 

изчисленото годишно количество. За получаване на резултатите е използван метода на 

измерената стойност (M).                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект на 

извършените 

проверки 

Брой на 

извършени

те 

проверки 

 

Брой установени 

несъответствия 

 

Причини за 

несъответствието/ 

несъответствията 

 

Предприети/ 

Приложени 

коригиращи 

действия 

 

Сорбционна 

инсталация 

24 0 - - 

Пречиствателни 

станции 

734 0 - - 

Инсталация за 

екстракция и 

електролиза 

(SX/EW) 

24  0   
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Таблица №1 

 

 

 

* Изчислените количества засягат цялата производствена дейност на „Асарел 

Медет” АД, а не само попадащата в Приложение № 4 от ЗООС Инсталация за 

производство на електролитна мед, която генерира много малка част от така измерените 

замърсители. 

 

**Произведена електролитна мед от богати разтвори 

 

№ CAS 

номер 

 

Замърсител 

 

Емисионни прагове  

(Изчислени годишни количества колона 

1) 

 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

 

kg/год. 

Праг за 

производ

ство, 

обработк

а или 

употреба 

(колона 

3) 

 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1a) 

kg/год. 

във води 

(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 

(колона 1c) 

kg/год. 

  

20# 7440-50-8 Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

100 

“-“ 

M 

(1,046 кг)* 

50  

“-“ 

М 

(32,375 кг)* 

  10 000 

“-“ 

М 

( 965,613  

кг)** 
24#  Цинк и 

съединенията 

му (изразени 

като Zn) 

 100 

“-“ 

М 

(11,762 кг)* 

   

76#  Общ 

органичен 

въглерод 

(TOC) 

(изразен като 

общ C или 

ХПК/3) 

 50 000 

“-“  

М 

(3 203,56 кг)* 

   

        
        
        
Легенда: 

 

 

 

 

 

10 000 

С 

 

6,132 кг 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- начин на определяне на стойността M(измерена стойност), 

С(изчислена стойност) 

- изчислена стойност за 2014 година 
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За определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух е 

използван метода на непостоянния мониторинг. Получените резултати са произведение на 

данните от собствения периодичен мониторинг, потокът на отпадъчните газове и 

производственото време през годината. 

Изчисленията за #20 са извършени съгласно Условие 9.6.2. от комплексното 

разрешително на дружеството. 

За определяне на годишните количества на замърсителите в отпадъчните води е 

приложен метод, аналогичен на приложеният за замърсители в атмосферен въздух.  

Получените резултати са произведение на данните от проведения собствен 

мониторинг и годишното количество на заустените в река Асарелска пречистени 

отпадъчни води. 

Изчисленията за #20,#24,#76 са извършени съгласно Условие 10.1.4.4 от 

комплексното разрешително на дружеството. 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния 

въздух организирано. 

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (ЕРИПЗ). 

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 

площадката. 

В резултат от прилагането на инструкция за оценка на наличие на източници на 

неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие 

на такива. 
 

Прилагат се: 

 Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри 

на пречиствателното съоръжение (Условие 9.1.3) 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените 

оптимални такива по Условие 9.1.2 и установяване на причините за несъответствие 

и предприемане на коригиращи действия  (съгл. Условие 9.1.5.1) 

 

Съответствие на стойностите на контролираните параметри на водния скрубер преди 

изпускащо устройство № К4  с определените такива по Усл. 9.1.2. (съгл. Усл. 9.1.6.4. от 

КР) 

 
Пречиствателно 

съоръжение 

Контролирани 

параметри 

 

Граници Брой 

извършени 

проверки 

 

Брой 

установени 

несъответстви

я 

 

Приложени 

коригиращи 

действия 

 

1 (един) брой воден 

скрубер преди 

изпускащо 

устройство № К4 

Натоварване на 

двигателя 

90±10% 36 0 - 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 22 

 Дебит на вход 

вода 

1,25±0,75m³/ч 36 0 - 

 Водно ниво Ниво на вода до 

маркировката на 

прозорчето 

36 0 - 

 

 Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми 

за допустими емисии, установяване и на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия (Условие 9.2.2) 

 Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от 

тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.3.2) 

 Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 

9.3.3) 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества 

(Условие 9.4.2) 

 

Резултати от Протоколи от изпитване на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в 

изпълнение на Условие 9.3.2.  

 

Резултати от Протокол № 10-0912/03.06.2014 г. към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност”  от изпитването за показател: ФПЧ10 (фини прахови частици) в гр. 

Панагюрище “Асарел – Медет” АД 
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения от 

метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ФПЧ10 

(фини 

прахови 

частици) 

µg/m³ БДС EN 

12341:2004 

БДС EN 

14907:2006 

 

1856.13 27±2 50* Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

* съгласно Наредба 12/15.07.2010 г. 
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Резултати от Протокол № 10-0913/05.06.2014 г. към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност” от изпитването за показатели: серен диоксит (SO2), въглероден 

оксид (CO), Азотен оксид (NO), Азотен диоксид (NO2),  озон (О3),  сероводород (Н2S) 

 
Дата 26.05.2014 г. 

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 

12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрации 

по Наредба 

14/23.09.1997 

Метеорологични параметри 

Час 

от 14:00 

до 

24:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм.нал. посока 

вятър 

скоро

ст 

вятър 

Отн. 

влажн

ост 

 µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

11 11 11 11 11 11 11 11 - - 11 

Средна 

стойност 

17.9 0.69 17.18 52.63 34.36 <0.002* 16.76 908 - - 79.03 

* Забележка :- по- малко от границата на количественоопределяне на метода  

 

Дата 27.05.2014 г. 

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрац

ии по 

Наредба 

14/23.09.19

97 

Метеорологични параметри 

Час от 

01:00 до 

12:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм.нал

. 

посока 

вятър 

скорос

т вятър 

Отн. 

влажн

ост 

 µg/m

³ 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

13 13 13 13 13 13 13 13 - - 13 

Средна 

стойност 

19 0,7 18.76 22.5 32.9 <0.002* 18.45 907 - - 63.55 

*Забележка: - по- малко от границата на количественоопределяне на метода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 
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Резултати от Протокол № 10-0915/05.06.2014 г. към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност” от изпитването за показатели: серен диоксит (SO2), въглероден 

оксид (CO), Азотен оксид (NO), Азотен диоксид (NO2),  озон (О3),  сероводород (Н2S) 
 

Дата 27.05.2014 г. 

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрац

ии по 

Наредба 

14/23.09.19

97 

Метеорологични параметри 

Час от 

15:00 до 

24:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм.нал

. 

посока 

вятър 

скорос

т вятър 

Отн. 

влажн

ост 

 µg/m

³ 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

10 10 10 10 10 10 10 10 - - 10 

Средна 

стойност 

16 0,66 13.1 11.5 28 <0.002* 22.4 941 - - 67.58 

*Забележка: - по- малко от границата на количественоопределяне на метода  

 

Дата 28.05.2014 г. 

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрац

ии по 

Наредба 

14/23.09.19

97 

Метеорологични параметри 

Час от 

01:00 до 

14:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм.нал

. 

посока 

вятър 

скорос

т вятър 

Отн. 

влажн

ост 

 µg/m

³ 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

14 14 14 14 14 14 14 14 - - 14 

Средна 

стойност 

15.85 0,66 12.5 13 41.57 <0.002* 18.9 942 - - 71.21 

*Забележка: - по- малко от границата на количественоопределяне на метода  

 

 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 25 

Резултати от Протокол № 10-0972/29.09.2014г. и Протокол № 10-0973/29.09.2014г. към 

ИАОС Дирекция “Лабораторно – аналитична дейност”  от изпитването за показател: Олово 

(Pb) 
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения от 

метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Олово µg/m³ БДС EN 

14902:2004 

БДС EN 

14902:2006 

 

02771 ав а 

Панагюрище 

– “Асарел – 

Медет”АД 

0,018±0,002 0,5# Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

2. Олово µg/m³ БДС EN 

14902:2004 

БДС EN 

14902:2006 

 

02772 ав а 

Панагюрище 

– геомагнитна 

станция 

<0,005* 0,5# Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

# съгласно Наредба 12/15.07.2010 г. 
 

Резултати от Протокол № 10-0972/29.09.2014г. и Протокол 10-0973/29.09.2014г. към ИАОС 

Дирекция “Лабораторно – аналитична дейност”  от изпитването за показател: Мед (Cu)  
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мед µg/m³ ВВЛМ 2202/2010 

 

02773 ав а 

Панагюрище 

– “Асарел – 

Медет”АД 

0,08±0,008 - Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

3. Мед  ВВЛМ 

2202/2010 

02774 ав а 

Панагюрище 

– геомагнитна 

станция 

0,008±0,0008 -  

*-по-малко от границата на количествено определяне на метода 
 

Резултати от Протокол № 10-1810/31.10.2014 г. към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност”  от изпитването за показател: ФПЧ10 (фини прахови частици) в гр. 

Панагюрище, геомагнитна станция 
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ФПЧ10 

(фини 

прахови 

частици) 

µg/m³ БДС EN 

12341:2004 

БДС EN 

14907:2006 

3872.13 18±1 50* Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

* съгласно Наредба 12/15.07.2010 г. 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 26 

 

 

Резултати от Протокол № 10-1809/27.10.2014 г. към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност” от изпитването за показатели: серен диоксит (SO2), въглероден оксид 

(CO), Азотен оксид (NO), Азотен диоксид (NO2),  озон (О3),  сероводород (Н2S) 

Панагюрище, геомагнитна станция 
 

Дата 29.09.2014 г.  

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 

12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрац

ии по 

Наредба 

14/23.09.19

97 

Метеорологични параметри 

Час от 

14:00 до 

24:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм. 

нал. 

посока 

вятър 

скоро

ст 

вятър 

Отн. 

вла

жно

ст 

 µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/

m³ 

µg/

m³ 

µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

11 11 11 11 11 11 11 11 - - 

 

11 

Средна 

стойност 

<9* <0,3* 15,63 12,0

7 

28,6 <0.002* 14,5 920 - - 65,9 

*Забележка: - по- малко от границата на количествено определяне на метода  

Дата 30.09.2014г.  

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 

12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрац

ии по 

Наредба 

14/23.09.19

97 

Метеорологични параметри 

Час от 

01:00 до 

13:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм. 

нал. 

посок

а 

вятър 

скоро

ст 

вятър 

Отн. 

влажн

ост 

 µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/

m³ 

µg/

m³ 

µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

13 13 13 13 13 13 13 13 - - 

 

13 

Средна 

стойност 

10,15 0.5 29,61 23,9

2 
22,5 <0.002* 12,2 918 - - 71,3 

*Забележка: - по- малко от границата на количествено определяне на метода  

 

 

 

 

 

 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 27 

Резултати от Протокол № 10-1811/27.10.2014 г. към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност” от изпитването за показатели: серен диоксит (SO2), въглероден оксид 

(CO), Азотен оксид (NO), Азотен диоксид (NO2),  озон (О3),  сероводород (Н2S) 

Панагюрище “Асарел – Медет” АД 

 

Дата 30.09.2014 г. 

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 

12/15.07.2010 

Пределно 

допустим

и 

концентра

ции по 

Наредба 

14/23.09.1

997 

Метеорологични параметри 

Час от 

15:00 до 

24:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм. 

нал. 

посока 

вятър 

скоро

ст 

вятър 

Отн. 

вла

жно

ст 

 µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/

m³ 

µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

10 10 10 10 10 10 10 10 - - 10 

Средна 

стойност 

<9* 0.33 11,5 15,3 18,3 <0.002* 15.6 954 - - 90,8 

*Забележка: - по- малко от границата на количествено определяне на метода  

 
Дата 01.10.2014 г.  

Контролни атмосферни замърсители/ Пределно 

допустими концентрации по Наредба 

12/15.07.2010 

Пределно 

допустими 

концентрац

ии по 

Наредба 

14/23.09.19

97 

Метеорологични параметри 

Час от 

01:00 до 

14:00/ч 

SO2 CO NO NO2 О3 Н2S темп. атм. 

нал. 

посока 

вятър 

скоро

ст 

вятър 

Отн. 

вла

жно

ст 

 µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/

m³ 

µg/m³ ºC mBar  m/s % 

 350 10,0 - 200 180 0.005      

Брой 

проби 

14 14 14 14 14 14 14 14 - - 14 

Средна 

стойност 

<9* 0,31 9,71 16,28 22,6 <0.002* 12 953 - - 87 

*Забележка: - по- малко от границата на количествено определяне на метода  



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 28 

Резултати от Протокол № 10-1808/31.10.2014 г.към ИАОС Дирекция “Лабораторно – 

аналитична дейност”  от изпитването за показател: ФПЧ10 (фини прахови частици) в гр. 

Панагюрище “Асарел – Медет” АД 
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ФПЧ10 

(фини 

прахови 

частици) 

µg/m³ БДС EN 

12341:2004 

БДС EN 

14907:2006 

 

3868.13 20±1 50* Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

* съгласно Наредба 12/15.07.2010 г. 
 

Резултати от Протокол № 10-1810/31.10.2014 г. и Протокол № 10-1808/31.10.2014 г. към 

ИАОС Дирекция “Лабораторно – аналитична дейност”  от изпитването за показател: Олово 

(Pb) 
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Олово µg/m³ БДС EN 

14902:2004 

БДС EN 

14902:2006 

 

40470.14 гр. 

Панагюрище 

– “Асарел – 

Медет”АД 

0,013±0,002 0,5# Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

2. Олово µg/m³ БДС EN 

14902:2004 

БДС EN 

14902:2006 

 

4042.14 – 

Панагюрище 

– геомагнитна 

станция 

0,016±0,002 0,5# Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

# съгласно Наредба 12/15.07.2010 г. 
 

Резултати от Протокол № 10-1810/31.10.2014 г. и Протокол № 10-1808/31.10.2014 г.  към 

ИАОС Дирекция “Лабораторно – аналитична дейност”  от изпитването за показател: Мед 

(Cu)  
№ 

по 

ре

д 

Вид на 

изпитване

то 

Единица 

на 

величин

ата 

Стандарти/валид

иране методи 

№ на пробата 

извадка по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

/стойност 

неопределен

ост 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Отклонения 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мед µg/m³ ВВЛМ 2202/2010 

 

4040.14 гр. 

Панагюрище 

– “Асарел – 

Медет”АД 

0,083±0,008 - Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 

       

2. 

Мед  ВВЛМ 

2202/2010 

4042.14 

Панагюрище 

– геомагнитна 

станция 

0,021±0,007 - Няма 

отклонения от 

метода на 

изпитване 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
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 2014 год. 29 

*-по-малко от границата на количествено определяне на метода 

 

Резултати от прилагане на инструкцията: 
 Брой извършени 

проверки 

Брой установени 

източници 

Причини Предприети 

коригиращи 

действия 

Неорганизирани 

източници 

2 0 - - 

Интензивно 

миришещи 

вещества 

2 0 - - 

 

Резултати от прилагане на мерките за намаляване на неорганизираните емисии 

1. За недопускане и ограничаване на емисии от неорганизирани източници в района на 

площадката на инсталация за екстракция и електролиза на мед се прилагат следните мерки: 

o  Редовно оросяване на пътищата, съгласно разписанието по РИ-ИСУ 

Технология за „Пътища, водоотлив и спомагателни дейности” 

o Ежегодно планиране и провеждане на рекултивационни мероприятия  

o Съхраняване на всички сухи вещества в оригинални опаковки и съгласно 

инструкциите за съхранение 

o Почистване на пътищата след опесъчителния сезон и събиране на 

натрупаните пясъци и извозването им на определени за целта места 

o Измиване на асфалтираните пътища след зимния сезон 

2.Не е констатирано неизпълнение на мерките  

3. В резултат от прилагане на мерките не са установени надвишаване на НДЕ в 

атмосферния въздух 

 

В изпълнение на Усл. 9.4.3  е актуализирана с Рег. № 93-00-10230/26.08.2013 г. оценка на 

веществата и суровините, използвани в инсталацията за Сорбция – Екстракция – 

Електролиза, като са определени потенциалните източници на интензивно миришещи 

вещества. Възможни източници на миризми на площадката са: 

1. Сярна киселина (H2SO4) 

2. Разтворител ЕXXSOL D80 

3. Натриев хипохлорит – воден разтвор NaClO 

4. Солна киселина 35% HCl 

5. RoClean P 111 

6. RoClean P 303 

7. Vitec 3000 

8. Омекотител за охладителна кула (обработка на охлаждащи води) 

 

Резултат от прилагане на мерките от инструкция “Периодична оценка за спазване на мерки 

за намаляване/предотвратяване емисиите на интензивно миришещи вещества”   

1. За намаляване/предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи вещества се 

прилагат следните мерки: 

  Веществата се съхраняват в добре затворени съдове. 

 При транспортни и товаро – разтоварни дейности се използват изправни машини и 

съоръжения. 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 
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 Извършват се периодични проверки на състоянието на тръбопроводите и съдовете 

за съхранение на  химичните вещества. 

 При разлив – прилагане на мерки от аварийния план, план за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

 При оплаквания – уведомяване на компетентния орган, елиминиране на 

потенциалните източници на миризми 

 При въвеждане на нови вещества и/или смеси- актуализиране на настоящата оценка  

2.Не е констатирано неизпълнение на мерките  

3. Не са установени източници на интензивно миришещи вещества, разливи и оплаквания. 

Съгласно Условие 9.2.2. се извършва мониторинг на контролираните параметри с 

определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.   

 

Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, изпускани от изпускащo устройство № К 4 съгласно Условие 9.6.1.1.   
Таблица №2 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

брой 

% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

Мед и съединения 

определяни като 

Cu 

mg/Nm
3
 1 - 

 

0.030 

 

Веднъж 

годишно 

 

1/ 100 % 

 

 

Изпитването е извършено от лаборатория на “СЖС България” ЕООД - гр. Варна - 

Протокол от изпитване № Е 1205 А/27.08.2014г.съгласно Условие 9.6.2.6. 

Във връзка с изпълнение на Условие 9.6.2.7 е изчислено количеството емитиран 

замърсител във въздуха, за производството на единица продукт. 

Данните за годишното количество замърсител са взети от таблица 1 от настоящия доклад.  

 

Изчисления съгласно Условие 6.14 в съответствие с Условие 9.6.2.7. и Условие 10.4.4  
 0,001046 (тона емитиран мед във въздуха) / 965,613тона електролитна мед за 2014 г. = 

1,083х10
-6 

за производството на единица продукт 

 

Съгласно условие 10.1.2. собствения мониторинг на отпадъчните води се извършва на 

изход ПС включващ ПСРВ и ПСДВ съгласно  Условие 10.1.2.1. (актуализирано с Решение 

№ 404-Н0-И0-А2/2012 г.). Към ПС постъпват не само отпадни води от инсталациите по 

Условие2, но и от рудник Асарел, дъждовни води, дренажни води от Източно насипище. 

Поради това е невъзможно изчисляването на норми за ефективност при изпускането на 

замърсители за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията.  
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4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Прилагат се инструкции за: 

 Поддържане на оптимална стойности на технологичните параметри, осигуряващи 

оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в 

съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2 (съгл. Усл. 10.1.1.3 от КР). 

 Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива 

по Условие 10.1.1.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане 

на коригиращи действия. (съгл. Усл. 10.1.1.5.1 от КР). 

 Проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 

отстраняване (съгл. Условие 10.1.1.5.2.) 
Обект на 

извършените 

проверки 

Брой на 

извършените 

проверки 

 

Установяване на 

течове 

Брой установени 

несъответствия 

Предприети/предложени 

коригиращи действия 

Канализационна 

система на 

Пречиствателни 

станции 

12 
Няма установени 

течове 
- - 

Канализационна 

система на 

Инсталация за 

екстракция и 

електролиза 

(SX/EW) 

 

12 

Няма установени 

течове 
- - 
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Изпълнение на условие 10.1.1.6.3.1.  

 

Пречиствателно 

съоръжение 

 

Контролирани 

параметри 

 

Оптимални 

граници 

Брой 

извършени 

проверки 

 

Брой 

установени 

несъответствия 

 

Предприети/Предл

ожени 

коригиращи 

действия 

 

ПСРВ 1.Дебит на 

вход, м³ 

60±30 4368   

 2.Вода за 

пречистване 

 - - - 

 2.1.Активна 

реакция, рН 

4,5±1,5 364 - - 

 2.2.Мед , 

mg/dm³ 

<5.3±1 12 - - 

 2.3.Манган, 

mg/dm³ 

<4.5±1 12 - - 

 2.4.Желязо, 

mg/dm³ 

<90±60 12 - - 

 3. Активна 

реакция в 1-ви 

агитатор, рН 

10,4±0,4 8736 - - 

 4.Дозиране на 

флокулант, 

гр/1м³ вода 

5-9 в 

зависимост 

от дебита 

на входа. 

728 -  

 5.Пречистена 

вода 

 - - - 

 5.1.Активна 

реакция на 

изход ПСРВ, 

рН 

7,3±1 8736 - - 

Пречиствателно 

съоръжение 

 

Контролирани 

параметри 

 

Оптимални 

граници 

Брой 

извършени 

проверки 

 

Брой 

установени 

несъответствия 

 

Предприети/Предл

ожени 

коригиращи 

действия 

 

ПСРВ 5.2. Мед , 

mg/dm³ 

<0,1 365 - - 

 5.3. Манган, 

mg/dm³ 

<0,3 365 - - 

 5.4.Желязо, 

mg/dm³ 

<1,5 365 - - 

 5.5.Неразтв. 

вещ-ва, mg/dm³ 

<45±5 12 - - 

 6.Смяна на 

басейн (дебит 

80 м³) и утайка 

до репера,м 

>1 6 - - 

 7.Почистване от 

замърсяване на 

рН електродите 

Липса на 

замърсяван

е 

4380 - - 

 8.Пречистена 

вода , м³ 

 

- 

12 - - 
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Изпълнение на условие 10.1.1.6.3.1.  

 

Пречиствателно 

съоръжение 

 

Контролирани 

параметри 

 

Оптимални 

      граници 

Брой 

извършени 

проверки 

 

Брой 

установени 

несъответствия 

 

Приложени 

коригиращи 

действия 

 

ПСДВ# 1.Дебит на 

вход за 

всека нитка, 

м³/ч 

26±10 1446 - - 

 2.Вода за 

пречистван

е 

 - - - 

 2.1.Активна 

реакция, рН 

   до 4 81 - - 

 2.2.Мед, 

mg/dm³ 

       до 250 5 - - 

 2.3.Манган, 

mg/dm³ 

до 9,5 5 - - 

 2.4.Желязо, 

mg/dm³ 

до 23 5 - - 

 3.Активна 

реакция в 4-

ти агитатор, 

рН 

10,4 ± 0,4 2840 - - 
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# През цялата година  ПСДВ не работи поради малко количество вода, освен в периода от 

30.05.2014 г. до 06.06.2014 г. и от 08.09.2014 г. до 31.12.2014 г. Изходът за двете 

пречиствателни станции е общ. По т. 7 данните са дадени в таблицата за ПСРВ. 

 

 Измерване на количествата отпадъчни води по Условие 10.1.2.1, зауствани в р. 

Асарелска. 

Съгласно условие 10.1.4.2 и 10.1.4.5 от КР през 2014 г. е упражнено правото на 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от Пречиствателни станции ПСРВ 

и ПСДВ в р. Асарелска. Монтирано е измервателно устройства /дебитомер/ на изход ПС 

/А10/ за измерване количеството на заустените води. Същият е изправен. 

Тип: SITRANS FM 711/A 

Фабричен № 2002-321322/B01   

Дебит на дебитомерите: 400 м3/ч 

След монтиране на измервателното устройство е уведомена БД ИБР, гр. Пловдив. 

Ремонт и подмяна на измервателнoтo устройствo през 2014 г. не e извършван. Заустеното 

Пречиствателно 

съоръжение 

 

Контролирани 

параметри 

 

Оптимални 

граници 

Брой 

извършени 

проверки 

 

Брой 

установени 

несъответствия 

 

Приложени 

коригиращи 

действия 

 

ПСДВ# 4.Дозиране 

на 

флокулант-

Показания на 

чест. 

регулатор. 

21-50 в 

зависимос

т от 

дебита на 

входа. 

934 - - 

 5.Пречистена 

вода 

 - - - 

 5.1.Активна 

реакция на 

изход ПСДВ, 

рН 

7,3 ± 1 2866 - - 

 5.2. Мед, 

mg/dm³ 

<0,1 81 - - 

 5.3. Манган, 

mg/dm³ 

<0,3 81 - - 

 5.4.Желязо, 

mg/dm³ 

<1,5 81 - - 

 5.5.Неразтв. 

вещ-ва, 

mg/dm³ 

<45 ± 5 5 - - 

 6.Транспорти

ра не и 

депониране 

на утайки. 

- 1593 - - 

 7.Почистване 

от 

замърсяване 

на рН 

електродите 

Липса на 

замърсява

не 

- - - 

 8.Пречистена 

вода, м³ 

- - - - 
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количество пречистена отпадъчна вода по измервателно устройдство за 2014 г. – 588112 

куб.м. Не се превишава разрешеното водно количество, посочено в КР. За периода 

01.01.2014 до 31.12.2014 г. е заплатена такса в размер 2940.56 лв. Копие от платежните 

документи са изпратени на БД ИБР, гр. Пловдив с писмо идх. № ОЕ-24-00-31/17.03.2015 г. 

Декларация по чл.194б от ЗВ е подадена с писмо наш изх. № ОЕ-24-00-10/30.01.2015 г.  

 Оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с 

индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1, установяване на 

причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия (съгл. 

Усл. 10.1.4.3 от КР). 

 Периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътната изгребна яма за 

битово-фекални води, включително установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия за тяхното отстраняване (съгл. Усл. 10.3.3 от КР). 

4.3.1 Емисии на производствени води  

Анализите са извършени от Акредитирана лаборатория “Евротест – Контрол” ЕАД 

 

Резултати от проведен мониторинг- Точка на пробовземане № А10 

 

Таблица №3 

01.2014г. 

Протокол № 5462/29.01.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 288 18.73 - ДА 

m
3
/ ден 3456 449.64 - ДА 

m
3
/год 1261440 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 6.81±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 15.2±1,5 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 9.6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,0586±0,0059 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,0548±0,0055 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,1471±0,0147 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

02.2014г. 

Протокол № 5664/19.02.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 288 33.04  - ДА 

m
3
/ ден 3456 793 - ДА 

m
3
/год 1261440  - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 7,25±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 10.5±1.1 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,095±0,0095 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,0989±0,0099 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,1390±0,0139 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 
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03.2014г. 

Протокол № 5978/03.04.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 288 38.04  - ДА 

m
3
/ ден 3456 912.96 - ДА 

m
3
/год 1261440 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 8,05±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 19.8±2.0 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,061±0,006 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,064±0,0060 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,095±0,0090 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

04.2014г. 

Протокол № 6320/09.05.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 288 47.76 - ДА 

m
3
/ ден 3456 1146.46 - ДА 

m
3
/год 1261440 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 7.12±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 16.1±1,6 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,13±0,01 ежемесечно НЕ** 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,043±0,0043 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,082±0,008 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

**Създалото се моментно минимално отклонение от Индивидуалните емисионни 

ограничения (0,13±0,01 mg/dm
3  

Cu) на изход ПС е вследствие на възникналата 

технологична необходимост от профилактика на дозиращото оборудване на вар в ПСРВ. 

 

05.2014г. 

Протокол №6501/02.06.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 288 63.62 - ДА 

m
3
/ ден 3456 1527.03 - ДА 

m
3
/год 1261440  - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 6.5±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 18.2±1,8 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,11±0,01 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,013±0,001 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,16±0,02 ежемесечно ДА 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 
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*Забележка: Съгласно Условие  Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ 

заустват смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 

24 08 24.88 ; 

 

 

06.2014г. 

Протокол № 6740/01.07.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 288 76.24 - ДА 

m
3
/ ден 3456 1829.86 - ДА 

m
3
/год 1261440 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 6,43±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 15.3±1,5 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,012±0,001 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,084±0,008 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,109±0,011 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

07.2014г. 

Протокол № 6844/10.07.2014г.* 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 360 78.07 - ДА 

m
3
/ ден 4579 1873.74 - ДА 

m
3
/год 1671408 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 6,62±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70             10.2±1,0 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,014±0,001 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,0058±0,0006 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,118±0,012 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

 

08.2014г. 

Протокол № 7212/20.08.2014г. * 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 360 52.15 - ДА 

m
3
/ ден 4579 1251.83 - ДА 

m
3
/год 1671408 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 7,09±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 13,8±1,0 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,0060±0,0006 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,034±0,003 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,16±0,02 ежемесечно ДА 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 
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*Забележка: Съгласно Условие  10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

 

 

 

09.2014г. 

Протокол № 7535/25.09.2014г.* 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 360 93.92 - ДА 

m
3
/ ден 4579 2254.3 - ДА 

m
3
/год 1671408 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 6.99±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70 10.7±1,1 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,017±0,002 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,071±0,007 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,14±0,01 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие  10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

10.2014г. 

Протокол № 7796/27.10.2014г.*  
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 360 94.72 - ДА 

m
3
/ ден 4579 2273.29 - ДА 

m
3
/год 1671408 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 7,61±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70             14,7±1,5 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,103±0,01 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,070±0,007 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,075±0,008 ежемесечно ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

11.2014г. 

Протокол № 8253/01.12.2014г. 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 360 90.56 - ДА 

m
3
/ ден 4579 2173.66 - ДА 

m
3
/год 1671408 - - - 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 6.74±0,10 ежемесечно ДА 

ХПК mg/dm
3 

70             11,7±1,2 ежемесечно ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50 <6 ежемесечно ДА 

Мед mg/dm
3 

0,1 0,012±0,001 ежемесечно ДА 

Манган mg/dm
3 

0,3 0,059±0,006 ежемесечно ДА 

Желязо mg/dm
3 

1,5 0,230±0,02 ежемесечно ДА 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
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*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска, с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

 

12.2014г. 

Протокол № 8584/08.01.2015г.* 
Параметри Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

m
3
/ час 360 116.71 - ДА 

m
3
/ ден 4579 2801.12 - ДА 

m
3
/год 1671408 588112 - ДА 

Активна реакция-рН -
 

6-8,5 7,10±0,10 Ежемесечно  ДА 

ХПК mg/dm
3 

70  39.9±4.0 Ежемесечно  ДА 

Неразтворени вещества mg/dm
3 

50  6.8±0.7 Ежемесечно  ДА 

Нефтопродукти  
mg/dm

3 

0.3  
<0.02 Един път в 

годината 

ДА 

Цианиди  (общо) 
mg/dm

3 

0,5  
<0.005 Един път в 

годината 

ДА 

Цианиди  (свободни) 
mg/dm

3 

0,05  
<0.005 Един път в 

годината 

ДА 

Арсен  
mg/dm

3
 

0,05  
<0.005 Един път в 

годината 

ДА 

Кадмий  
mg/dm

3
 

0,01  
<0.0010 Един път в 

годината 

ДА 

Мед  mg/dm
3
 0,1  0.042±0.004 Ежемесечно  ДА 

Хром  (шествалентен) 
mg/dm

3
 

0,05  
<0.050 Един път в 

годината 

ДА 

Живак  
mg/dm

3
 

0,001  
<0.0005 Един път в 

годината 

ДА 

Олово  
mg/dm

3
 

0,05  
<0.002 Един път в 

годината 

ДА 

Никел  
mg/dm

3
 

0,2  
<0.0020 Един път в 

годината 

ДА 

Цинк  
mg/dm

3
 

5,0  
0.020±0.002 Един път в 

годината 

ДА 

Желязо  mg/dm
3
 1,5  0.026±0.003 Ежемесечно  ДА 

Уран  
mg/dm

3
 

0,6  
<0,010 Един път в 

годината 

ДА 

Радий  
mBq/ dm

3
 

150  
0.22 Един път в 

годината 

ДА 

Манган mg/dm
3
 0.3  0.010±0.001 Ежемесечно  ДА 

*Забележка: Съгласно Условие 10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. ПСРВ и ПСДВ заустват 

смесен поток в р. Асарелска с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 24 08 24.88 ; 

 

 

Изпълнение на условие 10.4.2.(актуализирано с Решение № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г.)  

 
Пречиствателно 

съоръжение 

Покозате

л 

 

Честота на 

пробовземан

е 

 

Брой 

извършени 

проверки 

 

Брой 

установени 

несъответствия 

 

Предприети/

Приложени 

коригиращи 

действия 
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 изход ПС* рН Ежемесечно  12 0 - 

 ХПК Ежемесечно  12 0 - 

 Неразтво

рени 

вещества 

Ежемесечно  12 0  

 Нефтопро

дукти  

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Цианиди 

(общо) 

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Цианиди 

(свободн

и) 

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Арсен  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Кадмий  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Мед  Ежемесечно  12 1 ** 

 Хром 

(шествале

нтен) 

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Живак  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Олово  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Никел  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Цинк  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Желязо   Ежемесечно  12 0 - 

 Уран  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Радий  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Манган  Ежемесечно  12 0 - 

ПСДВ рН Ежемесечно  12 0 - 

 ХПК Ежемесечно  12 0 - 

 Неразтво

рени 

вещества 

Ежемесечно  12 0 - 

 Нефтопро

дукти  

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Цианиди 

(общо) 

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Цианиди 

(свободн

и) 

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Арсен  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Кадмий  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Мед  Ежемесечно  12 0 - 

 Хром 

(шествале

нтен) 

Един път в 

годината 

1 0 - 

 Живак  Един път в 1 0 - 
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годината 

 Олово  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Никел  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Цинк  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Желязо   Ежемесечно  12 0 - 

 Уран  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Радий  Един път в 

годината 

1 0 - 

 Манган  Ежемесечно  12 0 - 

*Забележка: Съгласно Условие  10.1.2.1. т.1 от КР А2/2012 г. от 07.2012 г. ПСРВ и ПСДВ 

заустват смесен поток в р. Асарелска, с географски координати N = 42 31 26.88 , E = 

24 08 24.88 ; 

**Извършена профилактика на оборудването за дозиране на вар в ПСРВ. 

4.3.2 Емисии на охлаждащи води  

Охлаждащи води от производствената дейност не се заустват в канализация или 

воден обект. 

4.3.3 Емисии на битово-фекални води  

Битово-фекални отпадъчни води не се заустват в канализация или воден обект. 

4.3.4 Емисии на дъждовни води  

Дъждовни води от площадката не се заустват в канализация или воден обект.  

Тези води се формират от повърхностен отток в района на площадката. Те се оттичат 

свободно и попиват в околните терени. Не се очакват наднормени замърсявания на тези 

води. 

4.4  Управление на отпадъците 

“Асарел-Медет” разполага с утвърдени от РИОСВ – гр. Пазарджик работни листове 

за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 3/ 01. 04. 2004 год. (отм., бр. 66 от 

8.08.2014 г.) и заменена с Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 

(обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) 

Обобщените количества на образуваните на площадката отпадъци през 2014г. са 

докладвани в Таблица 4. и Таблица 5.  
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Таблица №4.: Образуване на отпадъци през 2014 г. съгласно Условие № 11. от КР А4/2013г. 
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване 

Транспортиран е – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответст

вие 

Количеств

а 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи на Инсталация за производство на електролитна мед 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 0,5 0 Няма зададени 

- - - 

ДА 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 0,05 0 

Няма зададени 

- - - 

ДА 

Метални опаковки 15 01 04 0,5 0 
Няма зададени 

- - - 
ДА 

Почва и камъни, 

различни от 

упоменатите в 17 05 

03 

17 05 04 650 m
3
/y 0 Няма зададени 

- - - 

ДА 

Изкопани земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 

05 

17 05 06 550 m
3
/y 0 Няма зададени 

- - - 

ДА 

Смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 

03 

17 09 04 0.2 0 Няма зададени 

- - - 

ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване 

Транспортиран е – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответст

вие 

Количеств

а 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Опасни отпадъци, oбразувани по време на строителните работи 

 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 
0,020 0 Няма зададени 

   

ДА 

Битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 
9 0 

Няма зададени 
- - - 

ДА 

Производствени отпадъц, образувани от цялата площадка 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 0,60 0 - - -  ДА 

Опаковки от 

дървесни материали 
15 01 03 0,200 0 - - 

Да – Площадка 

№7 съгласно 

Условие 11.3.13. 

- ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване 

Транспортиран е – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответст

вие 

Количеств

а 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Метални опаковки 15 01 04 0,60 0 - - 

Да – Площадка 

№3.2 и Площадка 

№9 съгласно 

Условие 11.3.13. 

- ДА 

Смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 

03 

17 09 04 0.040 0 - 

- - - 

ДА 

Черни метали 19 12 02 0,5 0 няма зададени 
 Да - Площадка № 

3, съгласно 

Условие 11.3.13. 

 

ДА 

Цветни метали 19 12 03 0,2 0 няма зададени 
 Да - Площадка № 

3, съгласно 

Условие 11.3.13. 

 

ДА 

Абсорбенти,филтърн

и мателиали,кърпи за 

изтриване и 

предпазни 

облекла,различни от 

упоменатите в 15 02 

02 (филтърни платна 

от инсталациятя зя 

екстракция и 

електролиза на мед) 

15 02 03 0,030 0 няма зададени 

 Да - Площадка № 

9, съгласно 

Условие 11.3.13. 

 

ДА 

Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на електролитна мед 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване 

Транспортиран е – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответст

вие 

Количеств

а 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

 

         

Наситени или 

йонообменни смоли 
11 01 16* 0,040

 
0 няма зададени

 
0 

Да - Площадка № 

9, съгласно 

Условие 11.3.14. 

- ДА 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0,020 0 няма зададени 0 

Да - Площадка № 

3.1., Площадка № 

4., Площадка № 5 

Площадка № 10   

Условие 11.3.12. 

- 

 
ДА 

Утайки от физико – 

химично 

обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

(органика от процеса 

екстракция) 

19 02 05* 53 0.196 няма зададени 0 

Да - Площадка № 

9, съгласно 

Условие 11.3.14. 

0,196 т. предадени 

за обезвреждане 

съгласно Условие 

11.6.1. на външна 

фирма 

„БАЛ БОК 

Инженеринг” АД, 

съгласно сключен 

договор № Д-II-

109/27.10.2011 г. 

 

ДА 

Утайки от физико – 

химично 

обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

(утайка от олово от 

електролитните вани 

по време на 

експлоатацията на 

инсталацията) 

19 02 05* 0,45      0  няма зададени 0 

Да - Площадка № 

9, съгласно 

Условие 11.3.14. 

 ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване 

Транспортиран е – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответст

вие 

Количеств

а 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,01 0 няма зададени 0 

Да, Площадка № 

1, съгласно 

Условие, 11.3.11. 

- ДА 

Отпадъци от 

опаковки,съдържащи 

опасни вещества 

15 01 10* 0,3 0,015 няма зададени  

Да - Площадка № 

9, съгласно 

Условие 11.3.14. 

0,015 т. предадени 

за обезвреждане 

съгласно Условие 

11.6.1. на външна 

фирма 

„БАЛ БОК 

Инженеринг” АД, 

съгласно сключен 

договор № Д-II-

109/27.10.2011 г. 

 

ДА 

Строителни отпадъци от цялата площадка 

 

Смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 

03 

17 09 04 0,040 0 - -  - ДА 

Битови отпадъци 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 11 0,439 Няма зададени - 

Да – Площадка № 

9 

Община 

Панагюрище 

Общинско депо 

ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване 

Транспортиран е – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответст

вие 

Количеств

а 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 1,0 0 Няма зададени -  

 

“ВиК П” ООД 

гр. Панагюрище ДА 
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Таблица №5: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Отпадък Код Оползотворяв

ане,в т.ч. 

рециклиране 

 на 

площадката 

Обезвреждан

е на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци образувани при строителните работи 

Хартиени и 

картонени опаковки 

15 01 01 Няма Няма - ДА 

Пластмасови 

опаковки 

15 01 02 Няма Няма - ДА 

Метални опаковки  15 01 04 Няма Няма - 

 

ДА 

Почва и камъни 

различни от 

упоменатите в 17 05 

05 

17 05 04 - Няма 

 
- ДА 

Изкопани земни 

маси, различни от 

упоменатите в 17 05 

05 

17 05 06 - Няма 

 
- ДА 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 Няма Няма - ДА 

Опасни отпадъци, oбразувани по време на строителните работи 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* - Няма - ДА 

Битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 Няма Няма - 

 

 

ДА 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 

 

 

 

 

 

 

Няма 

 

 

 

 

 

 

Няма 

 
 

 

 

 

 

 

ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане,в т.ч. 

рециклиране 

 на 

площадката 

Обезвреждан

е на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Опаковки от 

дървесни 

материали 

15 01 03 

Няма Няма 
- 

ДА 

Метални опаковки 15 01 04 
Няма Няма 

- 
ДА 

Черни метали 19 12 02 Няма Няма 
- 

ДА 

Цветни метали 19 12 03 Няма Няма 
 

ДА 

Абсорбенти,филтър

ни мателиали,кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла,различни 

от упоменатите в 15 

02 02 (филтърни 

платна от 

инсталациятя зя 

екстракция и 

електролиза на мед) 

15 02 03 

Няма Няма 
- 

ДА 

Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на електролитна мед 

Наситени или 

йонообменни смоли 
11 01 16* 

          

          

         Няма 

 

 

Няма 

 
- 

 

 

ДА 

Отпадъци от 

опаковки,съдържащ

и опасни вещества 

15 01 10* 

          

          

         Няма 

 

 

Няма 

0,015т. предадени 

за обезвреждане 

съгласно Условие 

11.6.1. на външна 

фирма 

„БАЛ БОК 

Инженеринг” АД, 

съгласно сключен 

договор № Д-II-

109/27.10.2011 г. 

/Д/ 

ДА 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 

Да – Код R 9 - 

Условие 11.5.2. 

оползотворява

не (друга 

повторна 

употреба на 

масла) ,  

използвани за 

смазване на 

транспортни 

ленти и други 

 

 

 

 

 

 

Няма 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане,в т.ч. 

рециклиране 

 на 

площадката 

Обезвреждан

е на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

детайли към 

инсталация 

/SX-EW/ 

 

Утайки от физико – 

химично 

обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

(органика от 

процеса 

екстракция) 

19 02 05* 

          

          

          

 

         

 

      Няма 

 

 

 

 

 

 

Няма 

0,196  т. предадени 

за обезвреждане 

съгласно Условие 

11.6.1. на външна 

фирма 

„БАЛ БОК 

Инженеринг” АД, 

съгласно сключен 

договор № Д-II-

109/27.10.2011 г. 

/Д/ 

 

 

 

 

 

 

ДА 

Утайки от физико – 

химично 

обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

(утайка от олово от 

електролитните 

вани по време на 

експлоатацията на 

инсталацията) 

19 02 05* 

          

          

          

 

 

       Няма 

 

 

 

 

 

Няма 

 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

ДА 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 

          

          

         Няма 

 

 

Няма 

- ДА 

Строителни отпадъци от цялата площадка 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 

          

          

          

        Няма 

 

 

 

       Няма 

 

 

 

                - 

 

 

 

ДА 

Битови отпадъци 

 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 

          

          

       Няма 

 

 

      Няма 

Община 

Панагюрище 

Общинско депо 

ДА 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 

          

          

       Няма 

 

 

      Няма 

“ВиК П” ООД  

гр. Панагюрище 

ДА 

 

Прилагат се инструкции за: 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 51 

 периодична оценка на съответствието на събирането с условията в разрешителното, 

на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия (съгл. Усл. 11.2.9. от КР). 

 периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци с 

условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.3.10. от КР). 

 действия при аварии, в съответствие с Приложение 5 на Наредба за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 

53/19.03.1999 год. (съгл. Усл. 11.4.2.1.от КР). 

 периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с 

условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.4.3. от КР). 

 оценка на съответствието на оползотворяване в т.в. рециклиране на отпадъци с 

определените в условията на комплексното разрешително изисквания, 

установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия (съгл. Усл. 11.5.5. от КР). 

 оценка на съответсвието на обезвреждането на отпадъци с определените в 

условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за 

несъответсвията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.6.2. от КР). 

 Измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на 

настоящото разрешително (съгл. Усл. 11.7.2. от КР). 

 за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 

отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да 

включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия (съгл. Усл. 11.7.3. от КР). 

 

 

 

Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъците, съгласно Условие 

11.9.4.  
Брй извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствиятя 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

12 0 - - 

 

Резултати от оценка на съответствието на  съхраняването на отпадъците, съгласно Условие 

11.9.4.  
Брй извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствиятя 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

12 0 - - 

 

Резултати от оценка на съответствието на третиране и транспортиране на отпадъците, 

съгласно Условие 11.9.4.  
Брй извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствиятя 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

12 0 - - 
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4.5 Шум 

Съгласно Условие 12.2.1. (актуализирано с Решение № 404-Н0-И0-А2/2012г., собственото 

периодично измерване се извършва не по – малко от един път в рамките на две 

последователни календарни години.През 2013г. е извършено измерване на нивата на шум. 

В изпълнение на Условие 12.2.1. наблюдението  ще се извърши до края на 2015 г. 

 

Няма постъпили жалби от живущи около площадката. 

Прилагана инструкция: 

 за периодично наблюдение на показателите на шум по Условие 12.2.1 на 

Комплексното разрешително (съгл. Усл. 12.2.2. от КР). 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

Прилагани инструкции за: 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

(съгл. Усл. 13.1. от КР). Няма констатирани несъответствия по Усл. 13.1. за 2014 г. 

 отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на 

образуваните отпадъци (съгл. Усл. 13.2. от КР). Няма констатирани несъответствия 

по Усл. 13.2. за 2014 г. 

 

 за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в 

подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните 

води, посочени в Таблица 13.7.2 (съгл. Усл.13.7.1.2 от КР). 

 за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 

почвите с измерените такива – базово състояние, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия. (съгл. Усл.13.7.2.4 от КР). 

Във връзка с изпълнение на условие 13.3.3. се изготвя периодично баланс на водите на 

окисно насипище на база разработена методика. През 2014 г. е извършено четирикратно. 

Данните са представени в Приложение № 2 от ГДОС. Резултатите показват, че не е 

допуснато разпространение на разтвори извън района на окисно насипище. Управлението 

на водите се извършва, съгласно разработени работни инструкции от Интегрираната 

система за управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №7. Опазване на подземните води 
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Протокол № 6898/14.07.2014г. (анализите са извършени от Акредитирана 

лаборатория “Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  Водна проба №1, 

лаб. № 1192л, от 

подземни води- 

пункт AG1- река 

Асарелска, водно 

ниво 0,80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7,24±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 8.28±0.42 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 1.2±0.12 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 0,23 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 7.2±0.7 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 367±18 
Веднъж на шест 

месеца 

НЕ 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водна проба №1, 

лаб. № 1192л, от 

подземни води- 

пункт AG1- река 

Асарелска, водно 

ниво 0,80 m 

1.0 0.01±0.001 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0,5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.0030±0.0003 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.066 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.103 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.006 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <20 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 
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Протокол № 6899/14.07.2014г.(анализите са извършени от Акредитирана лаборатория 

“Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  Водна проба № 

2,лаб №1192 -ал, от 

подземни води – 

мониторингов пункт 

BG1 – р.Банска 

Луда Яна, водно 

ниво 0,40m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7.65±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 4.74±0.5 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 1.49±0.15 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 0,031 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 17,5±1.8 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 155±8 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водна проба № 

2,лаб №1192 -ал, от 

подземни води – 

мониторингов пункт 

BG1 – р.Банска 

Луда Яна, водно 

ниво 0,40m 

1.0 0.010 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0,5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.0064±0.0006 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.035 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.38 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.052 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <20 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 
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Протокол № 6900/14.07.2014г.(анализите са извършени от Акредитирана лаборатория 

“Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  Водна проба № 

3,лаб №1192л, от 

подземни води – 

мониторингов 

пункт LG1 – 

р.Люляковица, 

водно ниво 0,60m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водна проба № 

3,лаб №1192л, от 

подземни води – 

мониторингов 

пункт LG1 – 

р.Люляковица, 

водно ниво 0,60m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7.81±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 6.76±0.34 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 1,46±0.14 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 0,017 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 3.6±0.4 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 238±12 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водна проба № 

3,лаб №1192л, от 

подземни води – 

мониторингов 

пункт LG1 – 

р.Люляковица, 

водно ниво 0,60m 

1.0 0,0031 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0,5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.0030±0.0003 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

ДА 

24. Хром 50 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.049 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.032±0.003 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.0054 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <20 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г. с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., № 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г., 
№ 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г.  на  „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище 

 2014 год. 59 

Протокол № 6901/14.07.2014г.(анализите са извършени от Акредитирана лаборатория 

“Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво   

Водна проба № 

4,лаб №1192, от 

подземни води – 

мониторингов пункт 

MG1 – р.Мареш, 

водно ниво 3,00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7.85±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 4.61±0.46 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 2.81±0.28 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 0.072±0.0072 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 3,5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 88±8.8 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк  

 

Водна проба № 

4,лаб №1192л, от 

подземни води – 

мониторингов пункт 

MG1 – р.Мареш, 

водно ниво 3,00m 

1.0 0,0045 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0,5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0,003±0,0003 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.12±0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.16±0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 
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Протокол № 8678/16.12.2014г. (анализите са извършени от Акредитирана 

лаборатория “Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  

Водна проба 

№1, лаб. № 

2516л, от 

подземни води- 

пункт AG1- 

река Асарелска, 

водно ниво 0.90 

m 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7.57±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 9.16±0.92 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 <0.32 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 <0,013 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 9.9±1.0 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 382±38,0 
Веднъж на шест 

месеца 

НЕ 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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17. Цинк 1.0 0.011±0.001 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0.0005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.0049±0.0005 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 <0.0018 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.022±0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.024±0.002 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.002 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 
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Протокол № 8679/16.12.2014г. (анализите са извършени от Акредитирана 

лаборатория “Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  

 

 

Водна проба № 

2,лаб №2516л, 

от подземни 

води – 

мониторингов 

пункт BG1 – 

р.Банска Луда 

Яна, водно ниво 

0.20m 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7.68±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 5.0±0.50 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 0.32±0.03 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 <0.013 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 14.7±1.5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 138±14 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.1 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк 1.0 0.0056±0.0006 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0.0005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.0045±0.0005 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 0.0015 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.017±0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.21±0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 
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Протокол № 8680/16.12.2014г. (анализите са извършени от Акредитирана 

лаборатория “Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  Водна проба № 

3,лаб №2516л, 

от подземни 

води – 

мониторингов 

пункт LG1 – 

р.Люляковица, 

водно ниво 

0,4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 7.89±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 10.54±1.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 1.0±0.1 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 <0.013±0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 4.6±0.5 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 496±50 
Веднъж на шест 

месеца 

НЕ 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 0.029±0.0003 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0.0005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.016±0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.0021 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 0.0015 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.037±0.004 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.3±0.003 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 
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Протокол № 8681/16.12.2014г. (анализите са извършени от Акредитирана 

лаборатория “Евротест – Контрол” ЕАД  
Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Водно ниво  

 

 

 

Водна проба № 

4,лаб №2516л, 

от подземни 

води – 

мониторингов 

пункт MG1 – 

р.Мареш, водно 

ниво 9,60m 

  Веднъж на шест 

месеца 

 

1. Активна реакция  6,5 и  9,5 8.12±0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

2. Електропроводимост 2000  
Веднъж на две 

години 

 

3. Обща твърдост 12 5.20±0.5 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

4.Перманганатна 

окисляемост 

5 1.35±0.13 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

5. Амониев йон 0.5 0.025±0.003 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

6. Нитрати 50 1.8±0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

7. Нитрити 0.5 <0.05 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

8. Сулфати 250 103±10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

9. Хлориди 250  Веднъж на две 

години 

 

10. Фосфати 0.5 <0.10 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

11. Флуориди 1.5  
Веднъж на две 

години 

 

12. Цианиди 50  
Веднъж на две 

години 

 

13. Натрий 200  Веднъж на две 

години 

 

14. Калций 150  Веднъж на две 

години 

 

15. Магнезий 80  Веднъж на две 

години 

 

16. Бор 1.0  Веднъж на две 

години 
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Показател Точка на 

пробовзема

не 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

17. Цинк 1.0 0.004±0.0004 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

18. Живак 1.0 <0.0005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

19. Кадмий 5.0 <0.001 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

20. Мед 0.2 0.0030±0.0003 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

21. Никел 20 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

22. Олово 10 <0.002 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

23. Селен 10  Веднъж на две 

години 

 

24. Хром 50 <0.0017 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

25. Алуминий 200 
 

Веднъж на две 

години 

 

26. Желязо 200 0.08 Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

27. Манган 50 0.01 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

28. Антимон 5.0  
Веднъж на две 

години 

 

29. Арсен 10 <0.005 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

30. Нефтопродукти 50 <0.02 
Веднъж на шест 

месеца 

ДА 

 

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 13.7.1.2. от Комплексно 

разрешително са документирани несъответствия. Преки изпускания на замърсители в 

подземните води от дейността на инсталациите по Приложение 4 от ЗООС няма. 

Констатирано е несъответствие за м.Юли и за м.Декември по показател сулфати при пункт 

АG1 и несъответствие за м. Декември по показател сулфати при пункт LG1.  

По данни от периодичния собствен мониторинг за химичното състояние на 

подземните води за периода 2011-2014г. се наблюдава понижаване на концентрацията по 

показател сулфати. През 2014г. задачата за Детайлно проучване за наличие на изворни 

води в района на Западно насипище и Окисно насипище е изпълнена, наличие на такива не 

е установено. 
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Отклоненията са минимални от определените стойности за стандарти за качество на 

подземните води. Замърсяването е вторично в резултат на геогенни и техногенни 

въздействия, автогенни процеси на излужване на естествените скални породи в района. 

Това съчетано с дългогодишната минна дейност в района е довело до завишени 

концентрации на някои от показателите в подземни води над нормативно определените. 

Подхранването на подземните води става от инфилтрация на валежи, от скатови води, 

постъпващи от масива в който са вместени, както и от кондензацията на въздушна влага, 

имаща съществено значение за окислителните и микробиологичните процеси. 

Замърсяването е фоново за района.  

При установяване на  чувствително завишаване на  стойностите на заложените 

показатели в КР ще бъдат предприети съответните мерки – повторно детайлно проучване 

за наличие на изворни води в района на Западно насипище и Окисно насипище и 

установяване на причините. 

 

Опазване на почви 

В изпълнение на условие 13.2.4. от Комплексно разрешително, оценка на 

съответствието се извършва веднъж на пет години. В ГДОС 2012 е  планирано коригиращо 

действие –  искане на достъп до данни от националната система за мониторинг на околната 

среда земи, почви и земни недра към ИАОС, съпоставка на данните от мониторинга и 

обследване на качеството на почвата.  

С цел обективно проучване на състоянието на почвите  “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД е 

заложил мероприятия като част от дейностите по мониторинг на територията на 

Комплексен екологичен полигон. Предвижда се изпълнение на задача : Определяне 

структурен и механичен състав на почвите в периода 2013-2016. Данните за този период 

ще се събират, обобщават и анализират. През 2017г. , когато съгласно условие 13.7.2.2. ще 

бъде извършено следващото пробонабиране ще бъде изготвен обобщен Доклад – анализ за 

състоянието на почвите на територията на Дружеството. Обобщения Доклад ще съдържа и 

предложения за коригиращи действия. 

 

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

В условията на КР на „Асарел Медет” АД няма заложени изисквания за привеждане в 

съответствие. 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

За периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. няма констатирани спирания на инсталация за 

екстракция и електролиза /SX-EW/ или части от нея. 

 

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 Аварии 

Прилагани инструкции за: 

 мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови 

замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. (съгл. Усл. 

14.4. от КР). 

 Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения (съгл. Усл. 15.1. от КР). 
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 Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите от 

Условие 2 на комплексното разрешително, съдържаща необходимите мерки и 

действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси (съгл. 

Усл. 15.1. и 15.2 от КР). 

 за документиране на действията по Условие 15.2, включваща продължителността 

на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. 

Таблица №9.Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - -  

През 2014г. на територията на инсталациите по Условие 2 няма аварийни ситуации. 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР. 

Таблица №10. 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През периода от пускане в експлоатация на инсталацията не са постъпили оплаквания 

или възражения свързани с дейността й. 

8.ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително № 404-Н0/2010г с последващи актуализации № 404 – Н0 – И0 – А1/2011 г., 

№ 404 – Н0 – И0 – А2/2012 г. № 404 – Н0 – И0 – А3/2012 г., № 404 – Н0 – И0 – А4/2013 г. 

на "Асарел Медет" АД - гр. Панагюрище.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по 

околна среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 
Подпис:…………………………..     Дата:……………………………… 

            (упълномощено от организацията лице) 

 

Име на подписващия:  

Инж. Делчо Николов 

Длъжност в организацията:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД 
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изпълнение 
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разрешително 
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Технолог SX-EW 

Координатор План за 
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