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1.Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 

 
«ЙОНТЕХ» ЕООД  притежава Комплексно разрешително(КР) №117/2006г. и настоящият 

Годишен доклад по околна среда(ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.6 от ЗООС и 

Условие 5.10.2. от цитираното КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, 

публикува и представя ежегодно в РИОСВ-Пазарджик Годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително(ГДОС) в срок до 31 март 

на съответната година, следваща годината, за която се отнася. 

Настоящия Годишен Доклад е изготвен на основание на точка ІІ. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО от “Методика за реда и начина за контрол на комплексното 

разрешително - Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е 

предоставено комплексно разрешително”, издадена от МОСВ през 2006 година. Докладът 

съдържа обобщена информация по условията в КР и информация  съгласно Директива 

96/61 за Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), Решението за 

Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EРЕВВ) и Протокола на 

Икономическата Комисия за Европа(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на 

замърсявания(PRTR), подлежащи на годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие 

с цитирания по-горе Образец на годишен доклад. 

 

2.Годишно количество произведена продукция 

 

Количеството произведена продукция на Инсталацията за производство на катодна мед и 

цинков сулфат попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС за 2010г. е: 

 

o Производство на катодна мед – 0 t/y 

o Производство на цинков сулфат- 0 t/y 

Инсталацията за производство на катодна мед и Инсталацията за производство на 

цинков сулфат  временно са прекратили дейността си, в съответствие с «План за 

временно прекратяване на дейността на инсталацията за производство на катодна мед» 

от 2009 г. и  «План за временно прекратяване на дейността на инсталацията за 

производство на цинков сулфат» от 2007 г. През 2012 г. е подадено Уведомление за 
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инвестиционно намерение «Възстановяване на дейността на Инсталацията за 

производство на катодна мед и Инсталацията за производство на цинков сулфат” до 

РИОСВ – Пазарджик и до МОСВ – София. Възстановяването на дейността включва 

излужване на мед и цинк съдържащи отпадъци в бетонови корита, без да се използва 

насипището за некондиционни и окисни руди и езерото за богати разтвори към него. До 

края на годината дейността не е възстановена. 

 

3.Увод 

 

3.1 Данни за оператора 

 

 Име и местонахождение на инсталацията 

 

Инсталацията (Фигура 1), попадаща  в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е: 

Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат, включваща     следните  

дейности: 

1.Производство на катодна мед-(т.2.5а от Приложение 4 на ЗООС) 

2.Производство на цинков сулфат-(т.4.2г от Приложение 4 на ЗООС) е  

разположена в землището на с.Цар Асен, общ. Пазарджик планоснимачен № 000176 по 

кадастралната карта, местност  „Имир баир”, в непосредствена близост до Насипището за 

окисна и некондиционна руда от открития рудник Цар Асен и граничи:  

-  на север – с пътя, свързващ с.Левски и с.Цар Асен 

-  на изток  - с р.Луда Яна 

-  на запад – с горски масив 

-  на юг – р.Луда Яна  

 

 Регистрационен номер на Комплексното разрешително 

 

Комплексно разрешително №117/2006г. 

 

  Дата на подписване на Комплексното разрешително 

 

14.11.2006 г 
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 Дата на влизане в сила  на Комплексното разрешително 

 

02.12.2006 г. 

 

 Име на собственика и на оператора  

 

«ЙОНТЕХ» ЕООД 

 

 Адрес,тел.номер,факс,е-mail на собственика/оператора 

1113 София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” №20,ет.15 

тел. 816 4431;факс: 816 4461   

е-mail: iontech@abv.bg 

адрес за кореспонденция: 1113 София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.15 

 Име на лицата за контакт 

 

Кънчо Цоков-Управител   

 

 Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицата за контакт 

 

Пазарджик, ул.Иван Войводов №7, тел. 0878660056 е-mail: kantsokov@abv.bg   

 

 Кратко описание на дейностите/процесите извършвани в инсталациите 

 

 Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат попадаща в обхвата 

на Приложение №4 от ЗООС и включваща следните  дейности: 

 

o Производство на катодна мед, включващо следните процеси: 

- Смилане на твърд отпадък  

- Пресяване на твърд отпадък  

- Разтваряне на мед със сярна киселина 

- Концентриране на мед чрез разтвор на сярна киселина 

- Сорбция на продуктивни разтвори 

- Екстракция на богати медни разтвори 

- Реекстракция на богата органика 

- Електролиза на меден разтвор 

mailto:iontech@abv.bg
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o Производство на цинков сулфат, включващо следните процеси: 

- Смилане на твърд отпадък  

- Пресяване на твърд отпадък  

- Разтваряне на цинк със сярна киселина 

- Декантиране на цинк от продуктивни разтвори 

 

 Инсталации извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС 

 

o Инсталация за производство на топлоенергия (с инсталирана мощност 0,38 MW) 

o Насипище за окисни и некодиционни руди –рудник Цар Асен 

 

 

 Максимален производствен капацитет на инсталациите 

 

 Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат попадаща в обхвата 

на Приложение №4 от ЗООС 

o Производство на катодна мед- 960 t/y 

o Производство на цинков сулфат-140 t/y 

 

 Инсталации извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС 

o Инсталация за производство на топлоенергия -4320 тона пара/y 

o Насипище за окисни и некодиционни руди -1000000 t/y 

Инсталацията за производство на катодна мед и Инсталацията за производство на 

цинков сулфат  временно са прекратили дейността си, в съответствие с «План за 

временно прекратяване на дейността на инсталацията за производство на катодна 

мед» от 2009 г. и  «План за временно прекратяване на дейността на инсталацията 

за производство на цинков сулфат» от 2007 г. През 2012 г. е подадено Уведомление 

за инвестиционно намерение «Възстановяване на дейността на Инсталацията за 

производство на катодна мед и Инсталацията за производство на цинков сулфат” до 

РИОСВ – Пазарджик и до МОСВ – София. Възстановяването на дейността включва 

излужване на мед и цинк съдържащи отпадъци в бетонови корита, без да се 

използва насипището за некондиционни и окисни руди и езерото за богати разтвори 

към него. До края на годината дейността не е възстановена. 
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 Организационна структура на дружеството отнасяща се до управлението на 

околната среда  

Тъй като все още не е възстановена производствената дейност, все още не е 

възстановена напълно организационната структура. Това ще бъде осъществено след 

завършване на ремонтно-възстановителните работи. 

Дружеството няма внедрена система за управление по околна среда ( ISO14001 или 

EMAS). 

РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията 

 

РИОСВ-Пазарджик  

Ул.”Генерал Гурко”№3, ет.4, ПК 220  

4400, Пазарджик 

 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район” - Пловдив 

ул.” Булаир” № 26 

4000, Пловдив   

 

3.2.Система за управление на околната среда 

 

  Структура и отговорности 

 
o През 2012 е актуализиран състава на персонала, който организира, контролира и 

извършва конкретните дейности по управление на околната среда и изпълнение 

на условията в КР 

 

 Обучение 

 

o Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала/лицата и се 

изготвя годишна програма, в зависимост от определените потребности. Програмите 

се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата. 

През 2012 не е провеждано обучение на лицата извършващи конкретните 

дейности по управление на околна среда и изпълнение на условията в КР, тъй като 
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временно е прекаратена дейността на Инсталацията за производство на катодна 

мед и Инсталацията за производство на цинков сулфат, и все още не е 

възстановена. 

 

 

 Обмен на информация 

 

o Списъка на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР, включващ имена, 

длъжност, местоположение на работното място и  телефон за контакт е 

актуализиран през 2012 г. Списъка е достъпен за всички служители. 

o Списъка на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно 

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

за спешни случаи) е актуализиран. 

 

 Документиране и управление на документите 

 

o На площадката се съхраняват всички документи от актуалната нормативната 

уредба по околна среда. 

o На площадката се съхраняват всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, 

o Съхранява се актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на 

площадката.  

o В случай на промени в нормативната уредба или работата на инсталациите, 

съответните документи се актуализират, а невалидната документация се изземва.  

 

 Оперативно управление 

 

o Създадени са, поддържат се и се прилагат процедури и инструкции по оперативно 

управление на дейностите, отнасящи се до емисии в околната среда, отпадъци, 

водоползване и отпадъчни води, разходи на ресурси за единица произведен 

продукт, опасни вещества и др. 
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 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

 

o Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите 

и емисионни показатели, установяване на причините за допуснати несъответствия 

и предприемане на коригиращи действия. 

o Резултатите от мониторинг по отделните компоненти се документират според 

инструкциите за всеки компонент. Посочват се допуснатите несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. 

 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

o Персонала, отговорен за изпълнение на условията на комплексното разрешително 

и лицата, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията на 

комплексното разрешително, е актуализиран със заповед №1/11.10.2012 г. 

  

o Състава на Комисията за ръководене на работата на Дружеството при аварийни 

ситуации е посочен в утвърдения от Управителя на дружеството «Авариен план», 

и е актуализиран.  

o През 2012  списъка (включващ имена,адрес и телефон) с персонала, отговорен за 

изпълнение на действията предвидени в  «План за провеждане на спасителни и 

неотложни възстновителни работи при бедствия,аварии и катастрофи на обект 

ХМЦ»д-р Д.Асенов»-с.Цар Асен, е актуализиран.  

o Изпълнява се «Авариен план» 

 

 Записи 

 

o Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите 

от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 

разрешително се документират и съхраняват. При установяване на несъответствия 

се установяват причините и се предприемат коригиращи действия. 

 

 Докладване 

 

o Ежегодно, в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която 

се отнася в РИОСВ-Пазарджик на хартиен и електронен носител се представя 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
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комплексно разрешително (ГДОС) и се докладват резултатите от собствения 

мониторинг 

o „Йонтех” ЕООД предоставя при поискване от компетентните органи всяка 

допълнителна информация относно изпълнението на условията в комплексното 

разрешителното.  

 

 

 Актуализация на Системата за управление на околната среда (СУОС) 

 
o През 2012 г не е правена актуализация на Системата за управление на околната 

среда (СУОС) 

 

3.3.Използуване на ресурси 

 

  3.3.1 Използуване на вода 

 

 Във връзка с възстановяване на дейността на инсталацията е сключен договор за 

съвместна дейност между „Йонтех” ЕООД и „Панагюрска медна компания” ООД, 

според който последната се задължава да сключи договори за доставка на 

електрическа енергия, питейна вода и вода за производствени нужди.  

 През 2012 не е осъществявано водовземане за производствени нужди, тъй като 

Инстлациите на площадката не са работили. 

 Получено е ново Разрешително за водоползване № 31130046/12.09.2012 г. в полза 

на „Панагюрска медна компания” ООД със срок на действие до 11.09.2017 г. 

 Разположението на измервателното устройство е показно на схема(Фигура 2)  

 Използуването на вода за питейно–битови нужди става съгласно Договор № 

202000188/06.08.2012 г. между «Панагюрска медна компания» ООД и «ВиК в 

ликвидация» ЕООД гр. Пазарджик  

 Изпълняват се инструкциите по Условия 8.1.4, 8.1.5 ,8.1.6.2,8.1.6.3 и 8.1.6.4 

 През 2012 г. в Инсталацията за производство на катодна мед и Инсталацията за 

производство на цинков сулфат  не е използувана вода, тъй като те временно са 

прекратили дейността си, в съответствие с «План за временно прекратяване на 

дейността на инсталацията за производство на катодна мед» от 2009 г и  «План за 

временно прекратяване на дейността на инсталацията за производство на цинков 

сулфат» от 2007г, и тя все още не е възстановена. 
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Данните за използуваната вода по инсталации са представени в Таблица 3.1 (Условие 

8.1) 

 

Таблица 3.1 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество за единица 

продукт съгласно КР,  

Използувано 

годишно 

количество, 

 

Използувано 

количество за 

единица продукт 

Съответс

твие 

р.Луда Яна 6600 m3/y 6,5 m3/t катодна мед - - - 

р.Луда Яна 2,9 m3/t цинков сулфат - - - 

 

 В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.6.3. не са документирани 

несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 

Проведени са ремонтни дейности върху водопроводната линия от резервоара за 

питейна вода до инсталацията за производство на катодна мед и цинков сулфат. 

Водопроводната мрежа между отделните производствени помещения се проверява 

редовно. (Условие 8.1.5). През 2012 г не са констатирани нередности по 

водопроводната мрежа(Условие 8.1.7.3)  

 

3.3.2 Използване на енергия 

 

 Сключен е договор за съвместна дейност между „Йонтех” ЕООД и „Панагюрска 

медна компания” ООД, според който последната се задължава да сключи договори 

за доставка на електрическа енергия, питейна вода и вода за производствени 

нужди  

 Възстановено е снабдяването с електрическа енергия съгласно Договор № 

1120059319/22.08.2012 г. между «Панагюрска медна компания» ООД и «ЕВН 

България Електроразпределение» АД  

 Отчитането на консумираната електрическа енергия, съгласно Чл.4 на горе 

споменатия Договор, се осъществява в електромерно табло и сектор „Мерене” в нов 

трансформаторен пост, разположен на производствената площадка. 

 Основен консуматор на електрическа енергия  е Инсталацията за производство на 

катодна мед 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 8.2.2, 8.2.3 ,8.2.4.1,8.2.4.2, 8.2.4.3 и 

8.2.4.3 
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 През 2012 г.  Инсталацията за производство на катодна мед не e консумирала 

електроенергия, тъй като дейността и е прекратена в съответствие с «План за 

временно прекратяване на дейността на Инсталацията за производство на катодна 

мед» от 2009 г., и все още не е възстановена. 

 През 2012 г.  Инсталацията за производство на цинков сулфат  не е консумирала 

електро и топлоенергия, тъй като тя е прекратила дейността си в съответствие с 

«План за временно прекратяване на дейността на Инсталацията за производство на 

цинков сулфат» от 2007г., и все още не е възстановена.  

 

 Консумирана е електроенергия при работите по възстановяване на инсталациите. 

 

Количествата, консумирана електро - и топлоенергия, изразени като обща годишна 

консумация на електро - и топлоенергия за производството на единица продукт за всяка 

от инсталациите, както се вижда от Таблица 3.2 (Условие 8.2), е нула, тъй като не е 

имало производство. 

 

Таблица 3.2 

 

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

 През 2012 г.  Инсталациите за производство на катодна мед  и цинков сулфат не са 

работили. Не са използувани суровини и спомагателни материали (Таблица 3.3.1 и 

Таблица 3.3.2) 

 През 2012 г. в съответствие с «План за временно прекратяване на дейността на 

инсталацията за производство на цинков сулфат» от 2007г. не е работила 

инсталацията за производство на цинков сулфат, която е единствен консуматор на 

гориво на територията на площадката 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 8.3.2.1; 8.3.2.2, 8.3.4.9,8.3.4.10 , 8.3.4.11 

 Количествата суровини, изразени като обща годишна консумация и на единица 

продукт за всяка от инсталациите са представени в  Таблица 3.3.1 

Електроенергия/ 

топлоенергия 

Количество за единица продукт 

съгласно КР 

Използувано количество за 

единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,0038 MWh/t катодна мед - - 

0,0002  MWh/t цинков сулфат - - 

Топлоенергия  0,001 MWh/t катодна мед - - 

 0,003 MWh/t цинков сулфат - - 
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Таблица 3.3.1 

 

 

В резултат на изпълнение на  Условие 8.3.1.1 не са документирани несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия.  

 

 Количествата спомагателни материали, изразени като обща годишна консумация и 

на единица продукт за инсталацията за производство на катодна мед са 

представени в  Таблица 3.3.2. 

 Таблица 3.3.2  

Суровина Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество за единица 

продукт съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответс

твие 

Окисна и 

некондицион-

на медна руда  

768 000 t/y 800 t/t катодна мед 0 t/y - - 

Медсъдържащи 

отпадъци 

650 t/y 10,8  t/t катодна мед 0 t/y - - 

Пулп 455 t/y 7,6 t/t цинков сулфат 0 t/y - - 

Продуктивни 

разтвори 

70 t/y 0,5 t/t цинков сулфат 0 t/y - - 

Сярна 

киселина 

210 t/y 1,5 t/t цинков сулфат 0 t/y - - 

Цинков прах 1,4 t/y 0,01 t/t цинков сулфат 0 t/y - - 

Спомагателен 

материал 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Сярна киселина 9600 t/y 10 t/t катодна 

мед 

0 t/y - - 

Екстрактант 

(LIX 984 , LIX 84-I 

1,92 t/y 0,002 t/t 

катодна мед 

0 t/y - - 

Йонообменна смола 0,192 t/y 0,0002 t/t 

катодна мед 

0 t/y - - 

Разтворител 38,4 t/y 0,04 t/t 0 t/y - - 
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В резултат на изпълнение на  Условие 8.3.1.2 не са документирани несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия 

 

Изразходвани са горива при работите за възстановаване на инсталацията. Количествата 

горива, изразени като обща годишна консумация и на единица продукт за инсталацията 

за производство на катодна мед, касто се вижда от Таблица 3.3.3 са нула, тъй като не е 

имало производство 

 

 

Таблица 3.3.3 

 

 

 

3.3.4   Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива  

 
 На площадката се съхраняват копия от Информационните листове за безопасност 

(ИЛБ) на всички използувани химични вещества и препарати: екстрактант (LIX 984, 

LIX 84-I), йонообменна смола, Разтворител(Shellsol), медни катоди и цинков 

сулфат(ZnSO4) 

 В изпълнение на Условия 8.3.4.10 и 8.3.4.11 на КР няма данни за течове от 

тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и 

(Shellsol) катодна мед 

Смазочни масла за 

машините 

0,18 t/y 0,0002 t/t 

катодна мед 

0 t/y - - 

Вискозни 

масла(греси) за 

смазване на 

машинни части 

0,06 t/y 0,00006 t/t 

катодна мед 

0  t/y - - 

Гориво Годишно 

количество 

съгласно 

КР,t/y 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР, 

t/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Количество 

за единица 

продукт, t/t 

Съответствие 

Дизелово гориво 28,8 - 0 t/y - - 
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оборудване, разположени на открито, разливи върху производствената  площадка 

или от резервоарите и обваловките за сярна киселина.  

 Условие 8.3.6.1 

- Условие 8.3.4.4– През 2012 г не са правени проверки на резервоарите и 

обваловките за дизелово гориво и сярна киселина, тъй като резервоарите са 

празни.  

- Условие 8.3.4.8 и 8.3.4.9-През 2012 не са правени проверки за начина на 

съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, тъй като такива не 

се съхраняват на територията на площадката.   

 

 

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

 

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) и   

PRTR 

 

Таблица.Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR (в съответствие с Таблица 1 на 

Приложение 1 от образеца на ГД) 

№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1a) 

kg/год. 

във води 

(колона 1b)  

kg/год. 

в почва 

(колона 1c) 

kg/год. 

7#  
ЛОС без 
метан(NMVOC) 

-(0) 

 -(0) 
-(0) -(0) -(0) * 

11#  

Серни оксиди 

(SOx/SO2) -(0) -(0) -(0) -(0) * 

20# 7440-50-8 Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 
-(0) -(0) -(0) -(0) -(0) 

23# 7439-92-1 Олово и 

съединенията 

му(като Pb) 
-(0) -(0) -(0) -(0) -(0) 

24# 7440-66-6 Цинк и 
-(0) -(0) -(0) -(0) -(0) 
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№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 
(колона 1a) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b)  

kg/год. 

в почва 
(колона 1c) 

kg/год. 

съединенията 

му(като Zn) 

71# 108-95-2 Феноли (като 

общ С) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0) 

86#  Фини прахови 

частици<10µm(

PM10) 
-(0) -(0) -(0) -(0) * 

 

 

 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR във въздуха  

 

Тъй като през 2012 Инсталацията за производство на катодна мед и Инсталацията за 

производство на цинков сулфат не са работили няма отделяне на замърсители по ЕРЕВВ 

и  PRTR във въздуха. 

   
   

 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR във водите 

 

През 2012 няма отделяне на замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR във водите. 

 

 

 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR в почвата 

 

Няма отделяне на замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR в почвата. 

 

 

 Пренос на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR извън площадката 

 
 

Не е извършван транспорт на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  извън площадката. 
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 Производство, обработка или употреба на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

Тъй като през 2012 Инсталациите за производство на катодна мед и цинков сулфат не са 

работили, няма отделяне на  замърсители свързани с производствения процес. 

 

 

4.2 Eмисии на вредни  вещества в атмосферния въздух 

 

Тъй като през 2012 Инсталацията за производство на катодна мед и Инсталацията за 

производство на цинков сулфат не са работили, няма емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух. 

 

 

Таблица.Емисии в атмосферния въздух(в съответствие с Таблица 2 на 

Приложение 1 от образеца на ГД) 

 

 

*-гранична стоиност,съгласно Наредба №13,ДВ бр.8/2004 

 

 

 През 2012 г. е подадено до РИОСВ – Пазарджик и МОСВ, Уведомление за 

инвестиционно намерение «Възстановяване на дейността на Инсталацията за 

производство на катодна мед» и на «Инсталацията за производство на  цинков 

сулфат», но до края на годината дейността не е възстановена. Части от Инсталацията 

за производство на цинков сулфат са пречиствателно съоръжение (скрубер) и двата 

Параметър 
 

Единица 
  

НДЕ  
съгласно КР 

 

Резултати от мониторинг 
 Честота на 

мониторинг  
 

 

Съответствие 
 

Брой /% 

Непрекъсна
т  

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

ЛОС без 
метан(NMVOC) mg/m3 * - 

- 
- 

- 

Фенол mg/m3 * - - - - 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/m3 * - 

- 
- 

- 

Фини прахови 
частици<10µm mg/m3 20 - 

 
- 

 
- 

 
- 

Pb mg/m3 1 - - - - 

Cu mg/m3 2 - - - - 

Zn mg/m3 - - - - - 
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точкови източника на емисии-комин К2 към автоклавен цех и комин К1 към 

инсталацията за производство на топлоенергия. В тази връзка през 2012 г не са 

провеждани: 

- мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение   

- периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, 

изпускани от точковите  източници на емисии, посочени по –горе. 

 Неорганизираните  емисии на територията на площадката, техните източници и 

мерките за намаляването им са представени в Таблицата по-долу: 

 

Таблица . Неорганизирани емисии-източници и мерки за намаляване 

№ Източник на неорганизирани емисии Химични агенти Мерки за намаляване на 
неорганизираните емисии 

 
 

1 

 

 

Органична фаза в екстракционното 

отделение,което е част от 

Инсталацията за производство на 

катодна мед 

 

Газолин Съоръженията в които протича 

процеса на течна екстракция 

представляват съдове от неръждаема  

стомана , снабдени  с уплътнени 

капаци които ограничават отделянето 

на емисии в атмосферата при 

непрекъснато движение на 

органичната фаза 

Предвидена е и естествена вентилация 

Фенол 

Октан 

Стирен 

2 Електролизни вани в 

електролизното отделение, което е 

част от Инсталацията за 

производство на катодна мед 

 

Серен  диоксид За ограничаване емисиите на серен 

диоксид (т.нар киселинна мъгла) в 

електролизните вани се поставя слой 

от PVC топчета ,които „подтискат” 

отделянето и. 

Предвидена е и естествена вентилация  

 

Тъй като през 2012 г, в съответствие с  «План за временно прекратяване на дейността на 

инсталацията за производство на катодна мед», същата не е работила и не е 

възстановена, не е провеждано измерване на неорганизираните емисии на територията 

на площадката.  

 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 10.1.1.1.1, 10.1.1.1.2,10.2.1.1.1, 10.3.1.2.1 
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- Условие 10.1.1.1.1- При проверките на канализационнта мрежа не са установени 

нарушения и нередности. Не са констатирани течове и не са забелязани условия и 

предпоставки за замърсяване на почвите и подземните води. 

- Условие 10.1.1.1.2- През 2012 г. на площадката започнаха възстановителни работи 

на помпите и тръбопроводните линии транспортиращи оборотни води, тъй като 

фирмата има намерение да възстанови дейността на Инсталацията за производство 

на катодна мед и Инсталацията за производство на цинков сулфат. 

- Условие 10.2.1.1.1- През 2012 г. започнаха възстановителни работи на системата 

за охлаждащи води, тъй като тя е част от Инсталацията за производство на 

катодана мед, която ще възстанови дейността си. 

 Съгласно Условие 10.1.2.1  на „Йонтех” ЕООД не се разрешава заустване на 

производствени отпадъчни води, включително и от охранителните канавки под 

окисния отвал в р. Луда Яна. 

 Съгласно Условие 10.2.2.1  на „Йонтех” ЕООД не се разрешава заустване на 

охлаждащи води в р. Луда Яна. 

 Условие 10.3.1.1 и Условие 10.3.1.2.1 - Битово-фекалните отпадъчни води 

(формирани от административно-битовата сграда) се отвеждат  в двукамерна 

септична яма. През 2012 г не са изгребвани утайки от септичната яма. Не са 

констатирани загуби, изпускания както и запълване на 2/3 от дълбочината и. 

 

 4.4 Управление на отпадъците 

 

 Всички дейности по управление на отпадъците на територията на площадката се 

извършват в съответствие с Условие 11 на КР 117/2006 г. 

 През 2012 г. са уведомени РИОСВ-Пазарджик, и МОСВ-София, че във връзка с 

възобновяването на дейността на инсталацията за производство на катодна мед и 

на инсталацията за производство на цинков сулфат, на производствената площадка 

ще се оборудват още три площадки за временно съхраняване на мед и цинк 

съдържащи отпадъци, на които ще се осъществява операция с код R13. Започна 

работата по оборудване на тези площадки, но все още не е завършена. 

Горепосочените площадки са преставени на Фигура 3. 

 Образуваните на площадката Смесени битови отпадъци (код 20 03 01) ще се 

предават за обезвреждане на «Омега-Интерклинър» АД гр. София, съгласно 

сключен Договор/15.10.2012 г. между тази фирма и «Йонтех» ЕООД. 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 11.1.3,11.2.10,11.2.11, 11.3.13, 11.3.14, 

11.4.4, 11.5.8,11.6.5,11.7.2,11.7.3 
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 В изпълнение на Условия 11.5.1. и 11.5.7  отпадъците,  образувани при дейността 

на предприятието с кодове и наименования :  

- 15 01 01 –Хартиени и картонени опаковки 

- 15 01 03 –Опаковки от дървесни материали 

- 16 01 03 –Излезли от употреба гуми 

- 19 10 01 –Отпадъци от желязо и стомана 

- 19 12 03 –Цветни метали (отпадъчен месинг) 

- 19 10 02 –Отпадъци от цветни метали 

- 19 02 05* – Утайки от физико-химично обработване ,съдържащи опасни вещества 

- 16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии 

- 16 07 08* – Отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти 

- 17 01 01 – Бетон 

- 17 04 05 – Желязо и стомана 

- 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак 

- 13 02 05* – Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

- 15 01 02 –Пластмасови опаковки 

- 16 02 14 – Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 

16 02 09 до 16 02 13 

 ще се предават на „Анес-96” ООД съгласно Договор №77/12.11.2012 г. 

През 2012 г не са предавани за оползотворяване/обезвреждане отпадъци извън 

площадката 

 През 2012 г. на територията на площадката не са образувани отпадъци. 

 През 2012 на територията на площадката не са извършвани операции по 

оползотворяване или обезвреждане на отпадъци 

 Събиране и приемане на отпадъци - През 2012 г на територията на площадката са 

приемани отпадъци с кодове както следва: 

- 10 10 09* - общо 150,988 т 

- 11 01 09* - общо 24,45 т 

 Временото съхраняване на отпадъците на територията на площадката се 

осъществява съгласно Условия 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 

11.3.8, 11.3.9, 11.3.10 на КР.  
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Таблица. Временно съхраняване на отпадъци  

Отпадък Код Годишно количество, 

t/y 

Годишно количество 

за единица продукт, 

t/t 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

*/количест 

во 

Транспорти

ране–

собствен 

транспорт/ 

външна 

фирма 

Съотве

тствие 

Количества 

определени 

с КР 

Реал 

но 

изме 

рено 

Количест 

ва 

определе 

ни с КР 

Реално 

Измере 

но 

Утайки от физико-
химично 
обработване, 
съдържащи 
опасни вещества 

19 02 05* 480 - 8 - 2;(30,700 t) външна 

фирма 

- 

Цветни метали 
(отпадъчен 
месинг) 

19 12 03 195 - 0,203  -;(0,000 t) външна 

фирма 

- 

Хартиени и 
картонени опаковки 

15 01 01 0,5 
- - - 3;(0,017 t) външна 

фирма 

Да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 2 
- - - 3;(0,005 t) външна 

фирма 

- 

Опаковки от 
дървесни 
материали 

15 01 03 0,2 
- - - 3;(0,022 t) външна 

фирма 

- 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 0,2 
- - - 3(0,873 t) външна 

фирма 

Да 

Отпадъци от желязо 
и стомана 

19 10 01 1,5 
- - - 3;(0,000 t) външна 

фирма 

 

Отпадъци от цветни 

метали 

19 10 02 1,5 
- - - 3;(0,030 t) външна 

фирма 

- 

Утайки от септична 

яма 

20 03 04 18 
- - - - външна 

фирма 

- 

Други отпадъци от 
физично и химично 
обогатяване на 
метални полезни 
изкопаеми 
съдържащи опасни 
вещества(утайки от 
почистване на 
езерото за богати 
разтвори и 
утайници) 

01 03 07* 2,88 
- - - 1, 1’, 1”, 

1’”;(24,400 

t) 

собствен 

транспорт 

- 

Нехлорирани 

моторни,смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 0,5 
- - - 3;(0,048 t) външна 

фирма 

Да 

Излязло от 
употреба 
оборудване 

16 02 14* 0,1 
- - - 3;(0,025 t) външна 

фирма 

- 

Оловни 
акумулаторни 

16 06 01* 0,2 
- - - 3;(0,061 t) външна 

фирма 

- 
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батерии 

Отпадъци,съдържа
щи масла и 
нефтопродукти(при 
почистване на 
резервоари) 

16 07 08* 0,8 
- - - 3;(0,800 t) външна 

фирма 

Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 
отпадъци,съдържащ
и живак 

20 01 21* 0,025 
- - - 3;(0,005 t) външна 

фирма 

Да 

Бетон 17 01 01 2 
- - - -;(0,00 t) - - 

Желязо и стомана 17 04 05 2 
- - - 3; (0,40t) външна 

фирма 

- 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 20 
- - - - външна 

фирма 

Да 

  

 Забележка: 

 *1, 1’, 1”, 1’”- Приемни площадки за отпадъци 

 *2 - Склад краен отпадък 

 *3 - Склад за разделно събиране на отпадъци 

 Горепосочените площадки са преставени на Фигура 3 от  Приложението 

”Управление на отпадъци на Инсталация за производство на катодна мед и цинков 

сулфат” 

 

 През 2012 г. са извършени четири проверки на площадките за временно съхранение 

на отпадъци. В Таблицата по-долу  са представени констатираните несъответствия и 

предприетите действия. 

 

Таблица. Площадки за временно съхранение на отпадъци  

 

Дата на 

проверката 

Описание на 

несъответствието 

Предприети действия Опасност за 

околната среда 

Септември,2012 Нечетливост  и 

разкъсване на надписите 

за предназначението на 

площадките,кода и 

наименованието на 

отпадъка който се 

съхранява на тях 

Поставени са нови 

надписи  

Не 
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 Методите за третиране на отпадъците (Условие 11.6.3) на територията на площадката са 

представени в следната Таблица  

 

Таблица.Методи за третиране на отпадъци 

 

Отпадък Код Метод за третиране 

Утайки от физико-химично обработване, 

съдържащи опасни вещества 
19 02 05* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Цветни метали(отпадъчен месинг) 19 12 03 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Пластмасови опаковки 15 01 02 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Излезли от употреба гуми 16 01 03 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Отпадъци от желязо и стомана 19 10  01 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №117/2006 НА 

„ЙОНТЕХ” ЕООД 

 

ЙОНТЕХ ЕООД , с.Цар Асен ,обл.Пазарджик             Страница 23 

 

Утайки от септични ями 20 03 04 
Събиране 

Предаване  

Други отпадъци от физично-химично 

обогатяване на метални полезни изкопаеми 

съдържащи опасни вещества(утайки от 

почистване на езерото за продуктивни 

разтвори и буферни утайници) 

01 03 07* 

Събиране 

Операция по оползотворяване с код 

R4(рециклиране или възстановяване на 

метали или метални съединения) 

Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа 
13 02 05* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Излязло от употреба оборудване,различно 

от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 

13 

16 02 14 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Отпадъци съдържащи масла и 

нефтопродукти(при почистване на 

резервоари) 

16.07.08* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предаване  

Бетон  17 01 01 

Събиране 

Операция по оползотворяване ,чрез 

влагането му при укрепване на 

бреговата линия на р.Луда Яна по 

границите на площадката 

Желязо и стомана 17 04 05 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне  

Смесени  
битови отпадъци 20 03 01 

Събиране 

Предаване  

Прах от отпадъчни газове,съдържащ опасни 10 10 09* Приемане 
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вещества Операция по оползотворяване с код 

R13(съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване с код R4) 

Операция по оползотворяване с код 

R4(рециклиране или възстановяване на 

метали или метални съединения) 

Утайки и филтърен кек ,съдържащ опасни 

вещества 
11 01 09* 

Приемане 

Операция по оползотворяване с код 

R13(съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване с код R4) 

Операция по оползотворяване с код 

R4(рециклиране или възстановяване на 

метали или метални съединения) 

Шлака от пещи 10 10 03 Приемане 

Операция по оползотворяване с код 

R13(съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване с код R4) 

Операция по оползотворяване с код 

R4(рециклиране или възстановяване на 

метали или метални съединения) 

Прах и частици от цветни метали 12 01 04 Приемане 

Операция по оползотворяване с код 

R13(съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване с код R4) 

Операция по оползотворяване с код 

R4(рециклиране или възстановяване на 

метали или метални съединения) 

 

 

- През 2012 г на територията на площадката не са образувани отпадъци (Условие 

11.1.3) 

- През 2012 г на територията на площадката не са събирани  отпадъци (Условие 

11.2.11) 

- През 2012 г., като коригиращо действие след проверка на площадките (Условие 

11.3.14), са уведомени РИОСВ-Пазарджик, и МОСВ-София, че във връзка с 
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възобновяването на дейността на инсталацията за производство на катодна мед и на 

инсталацията за производство на цинков сулфат, на производствената площадка ще 

се оборудват още три площадки за временно съхраняване на мед и цинк съдържащи 

отпадъци, на които ще се осъществява операция с код R13. Започна работата по 

оборудване на тези площадки, но все още не е завършена.   

- През 2012 г на територията на площадката не  са транспортирани отпадъци 

(Условие 11.4.4) 

- През 2012 г на територията на площадката не са извършвани операции по 

оползотворяване или обезвреждане на отпадъци (Условие 11.5.8 и Условие 11.6.5) 

- Количествата на наблюдаваните количества отпадъци  на територията на 

площадката през 2012 г. са в съответствие с условията на КР. При проверките не са 

констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. (Условие 

11.7.3) 

 

4.5 Шум 

 

 Оплаквания от живущи около площадката- през 2012 г. не са постъпили оплаквания  

 Изпълнява се инструкцията по Условие 12.2.3  

 През 2012 не е измерван шум. 

 

 

 

4.6 Опазване на подземните води и почвата от замърсяване 

 

Опазване на подземните води  

 
 Производствената дейност на “Йонтех” ЕООД не е източник на преки емисии в 

подземните води (не се изпускат директно замърсители). 

 На територията на площадката се съхранява достатъчно количество сорбиращи 

материали(хидратна вар и зеолит) за почистване в случаи на разливи. 

 Сорбиращите материали са разположени на определените за целта места (Фигура 

5) 

 На Генплан на площадката е обозначено мястото за извършване на товаро-

разтоварни дейности (Фигура 6) 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 13.4,13.8 
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 Съгласно Условие 13.9.1. на КР “Йонтех” ЕООД трябва да извършва собствен 

мониторинг на подземните води в мониторингови сондажи С-1,С-2 и С-3 (Фигура 7) 

През 2012 г. не е провеждан мониторинг на подземните води. Резултатите от 

собствения монторинг на сондажи С-1,С-2 и С-3 (последните изпитвания) и 

оценката за съответствие на концентрациите на вредни вещества в подземните води 

с определените в разрешителното такива са представени в таблицата по-долу. 

Концентрациите  на всички показатели са под определения в КР екологичен праг.  

 

 

Таблица.Опазване на подземните води(резултати от последните изпитвания) (в 

съответствие с Таблица 7 на Приложение 1 от образеца на ГД) 

 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води съгласно 

КР(екологичен 

праг) 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

рН Сондаж С-1 - 6.86 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Електропроводимост, 

µS/cm 

- 1.27 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Сулфати,mg/l 50 47 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Манган, µg/l  20 <60** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Мед,µg/l 30  <4 

 

Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Арсен, µg/l  10  <0,005 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Олово,µg/l 30 <6 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Желязо, µg/l 50 31,3 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Кадмий,µg/l 1 <1 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Цинк,µg/l 200 20 Веднъж на 

тримесечие 

Да 
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Никел,µg/l 20 <5 Веднъж на 

тримесечие 

да 

рН Сондаж С-2 - 7,09 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Електропроводимост, 

µS/cm 

- 1,26 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Сулфати,mg/l 50 51 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Манган, mg/l 20 <60** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Мед, µg/l 30  <4** 

 

Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Арсен, µg/l  10  <0,005** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Олово, µg/l 30 <6** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Желязо, µg/l 50 29,3 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Кадмий, µg/l 1 <1** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Цинк, µg/l 200 22 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Никел, µg/l 20 <5** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

рН Сондаж С-3 - 6.86 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Електропроводимост, 

µS/cm 

- 1.29 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Сулфати, mg/l 50 47 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Манган, mg/l 20 <60** Веднъж на 

тримесечие 

Не 

Мед, µg/l 30  <4** 

 

Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Арсен, µg/l  10  <0,005** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Олово, µg/l 30 <6** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Желязо, µg/l 50 23,3 Веднъж на Да 
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** - по малко от границата за определяне на метода 

 

 Опазване на почвата  

 
 Производствената дейност на “Йонтех”ООД не е източник на преки емисии в 

почвата (не се изпускат директно замърсители в нея). 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 13.4, 13.10.5, 13.10.6, 13.11.3 

 През 2007 г бяха определени постояннните  пунктове  за мониторинг на почвите 

(Условие 13.10.1). Разположението на пунктовете е представено на Фигура 8, а 

географските им координати  са:            

-  Т.1  N 420 21’ 07.1” ; E 0240 19’ 36.6”  

-  Т.2  N 420 21’ 07.2”; E 0240 19’ 38.1” 

-  Т.3  N 420 21’ 06.0”;  E 0240 19’ 41.9” 

 

 

Таблица. Базовото състояние на почвите  

 

Точка на 

пробовземане 

Показател Единица на 

величината 

Резултати от 

изпитването 

Т.1  (0-10 см) 

N 420 21’ 07.1”; 

E 0240 19’ 36.6”  

 

рН - 8,23 

Мед mg/kg 2878 

Манган mg/kg 741 

Арсен mg/kg 1,19 

Олово mg/kg 32 

Желязо g/kg 27 

Кадмий mg/kg 2,3 

Цинк  mg/kg 1537 

тримесечие 

Кадмий, µg/l 1 <1** Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Цинк, µg/l 200 21 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Никел, µg/l 20 <5** Веднъж на 

тримесечие 

Да 
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Никел mg/kg 20 

Т.1  (10-40 см) 

N 420 21’ 07.1”; 

E 0240 19’ 36.6”  

 

рН - 8,24 

Мед mg/kg 3017 

Манган mg/kg 671 

Арсен mg/kg 0,30 

Олово mg/kg 24 

Желязо g/kg 27 

Кадмий mg/kg 1,28 

Цинк  mg/kg 1272 

Никел mg/kg 20 

Т.2 (0-10 см)  

N 420 21’ 07.2” ;  

E 0240 19’ 38.1” 

 

 

рН - 6,63 

Мед mg/kg 6363 

Манган mg/kg 764 

Арсен mg/kg 0,95 

Олово mg/kg 47 

Желязо g/kg 5,7 

Кадмий mg/kg 1,9 

Цинк  mg/kg 455 

Никел mg/kg 19 

Т.2 (10-40 см)  

N 420 21’ 07.2” ;  

E 0240 19’ 38.1” 

 

рН - 6,3 

Мед mg/kg 2408 

Манган mg/kg 689 

Арсен mg/kg 1,23 

Олово mg/kg 30 

Желязо g/kg 33 

Кадмий mg/kg 0,9 

Цинк  mg/kg 271 

Никел mg/kg 13,8 

Т.3  (0-10 см) 

N 420 21’ 06.0” ; 

 E 0240 19’ 41.9” 

 

рН - 6,77 

Мед mg/kg 6995 

Манган mg/kg 1094 

Арсен mg/kg 0,55 

Олово mg/kg 136 

Желязо g/kg 67 

Кадмий mg/kg 4,5 

Цинк  mg/kg 407 

Никел mg/kg 53 

Т.3  (10-40 см) рН - 6,86 
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N 420 21’ 06.0” ; 

 E 0240 19’ 41.9” 

 

Мед mg/kg 6184 

Манган mg/kg 1037 

Арсен mg/kg 1,5 

Олово mg/kg 182 

Желязо g/kg 89 

Кадмий mg/kg 2,7 

Цинк  mg/kg 436 

Никел mg/kg 55 

 

 

 Тъй като през 2012 г Инсталациите на площадката не са работили не е провеждан 

мониторинг на почвите. 

 

Таблица. Опазване на почви(в съответствие с Таблица 8 на Приложение 1 от 

образеца на ГД) 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна  

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН 8,23 Т.1  (0-10 см) 

N 420 21’ 07.1” 

E 0240 19’ 36.6”  

 

 Веднъж годишно  

Мед, mg/kg 2878  Веднъж годишно  

Манган, mg/kg 741  Веднъж годишно  

Арсен, mg/kg 1,19  Веднъж годишно  

Олово, mg/kg 32  Веднъж годишно  

Желязо, g/kg 27  Веднъж годишно  

Кадмий, mg/kg 2,3  Веднъж годишно  

Цинк, mg/kg  1537  Веднъж годишно  

Никел ,mg/kg 20  Веднъж годишно  

рН 8,24 Т.1  (10-40 см) 

N 420 21’ 07.1” 

E 0240 19’ 36.6”  

 

 Веднъж годишно  

Мед, mg/kg 3017  Веднъж годишно  

Манган, mg/kg 671  Веднъж годишно  

Арсен, mg/kg 0,30  Веднъж годишно  

Олово, mg/kg 24  Веднъж годишно  

Желязо, g/kg 27  Веднъж годишно  

Кадмий, mg/kg 1,28  Веднъж годишно  

Цинк, mg/kg  1272  Веднъж годишно  

Никел ,mg/kg 20  Веднъж годишно  
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рН 6,63 Т.2 (0-10 см)  

N 420 21’ 07.2”  

E 0240 19’ 38.1” 

 Веднъж годишно  

Мед, mg/kg 6363  Веднъж годишно  

Манган, mg/kg 764  Веднъж годишно  

Арсен, mg/kg 0,95  Веднъж годишно  

Олово, mg/kg 47  Веднъж годишно  

Желязо, g/kg 5,7  Веднъж годишно  

Кадмий, mg/kg 1,9  Веднъж годишно  

Цинк, mg/kg  455  Веднъж годишно  

Никел ,mg/kg 19  Веднъж годишно  

рН 6,3 Т.2 (10-40 см)  

N 420 21’ 07.2” ;  

E 0240 19’ 38.1” 

 Веднъж годишно  

Мед, mg/kg 2408  Веднъж годишно  

Манган, mg/kg 689  Веднъж годишно  

Арсен, mg/kg 1,23  Веднъж годишно  

Олово, mg/kg 30  Веднъж годишно  

Желязо, g/kg 33  Веднъж годишно  

Кадмий, mg/kg 0,9  Веднъж годишно  

Цинк, mg/kg  271  Веднъж годишно  

Никел ,mg/kg 13,8  Веднъж годишно  

рН 6,77 Т.3  (0-10 см) 

N 420 21’ 06.0” ; 

 E 0240 19’ 41.9” 

 

 Веднъж годишно  

Мед, mg/kg 6995  Веднъж годишно  

Манган, mg/kg 1094  Веднъж годишно  

Арсен, mg/kg 0,55  Веднъж годишно  

Олово, mg/kg 136  Веднъж годишно  

Желязо, g/kg 67  Веднъж годишно  

Кадмий, mg/kg 4,5  Веднъж годишно  

Цинк, mg/kg  407  Веднъж годишно  

Никел ,mg/kg 53  Веднъж годишно  

рН 6,86 Т.3  (10-40 см) 

N 420 21’ 06.0” ; 

 E 0240 19’ 41.9” 

 

 Веднъж годишно  

Мед, mg/kg 6184  Веднъж годишно  

Манган, mg/kg 1037  Веднъж годишно  

Арсен, mg/kg 1,5  Веднъж годишно  

Олово, mg/kg 182  Веднъж годишно  

Желязо, g/kg 89  Веднъж годишно  

Кадмий, mg/kg 2,7  Веднъж годишно  

Цинк, mg/kg  436  Веднъж годишно  

Никел ,mg/kg 55  Веднъж годишно  

 

 Обобщени резултати от изпълнението на инструкциите по Условие 13 (Условие 

13.11.9) 
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- Условие 13.2. Всички разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества  на 

площадкта се почистват веднага след откриването им 

- Условие 13.3. На територията на площадката се съхраняват достатъчно 

количество сорбиращи материали (хидратна вар и зеолит) за почистване в 

случаи на разливи. Сорбиращите материали са разположени на определените за 

целта места (Фигура 5) 

- Условие 13.4. Всички разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят 

почвата или подземните води  и образуваните от тях отпадъци се третират 

съгласно инструкция И-КР.117/2006 00.39-2007. През 2012 г на площадката не е 

имало разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата или 

подземните води.  

- Условие 13.5. Резервоари, варели, оборудване и тръбопроводи, които не са 

изправни, има спуквания или течове от тях не се използват до момента на 

отстраняването им 

- Условие 13.6. Извършването на товаро-разтоварни работи, които могат да 

доведат до получаване на разливи или изливания се осъществява само на 

определените за тази цел места. (Фигура 6) 

- Условие 13.8- Проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени 

на открито се извършват както ежедневно от сменните работници при 

постъпването им на смяна, така и  в началото на всеки месец от Началник 

смените в изпълнение на инструкция И-КР.117/2006 00.40-2007. Резултатите от 

проверките, установените течове, причините за тях  и предприетите действия се  

отбелязват в Посменните дневници. През 2012 г на територията на площадката 

не е имало течове от тръбопроводи и оборудване. 

- Условие 13.11.4 Третирането на възникналите на територията на площадката 

разливи се осъществява  в съответствие с инструкция И-КР.117/2006 00.39-

2007.През 2011 г на територията на площадката не е имало разливи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията в КР(ИППСУКР) 

 

През 2012 г., във връзка с осъществяване на инвестиционното намерение за 

възстановяване на дейността на Инсталацията за добив на катодна мед и Инсталацията 

за добив на цинков сулфат, са направени инвестиции по: 

 Възстановяване електрозахранването на обекта 
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 Възстановяване снабдяването на обекта с питейна вода 

 Ремонт на техонологично оборудване 

 Ремонт и възстановяване на технологични връзки 

 

6.Прекратяване работата на инсталациите или части от тях 

 

 През 2009 г. е  в съответствие с Условие 16.3. на КР разработен и утвърден «План 

за временно прекратяване на дейността на инсталацията за производство на 

катодна мед». Причина за прекратяване на дейността на инсталацията е 

преустановяване на електрозахранването  на територията на площадката. Всички 

мероприятия, предвидени с Плана са изпълнени в определения срок, а 

инвестицията за   изпълнение на  дейностите  в Плана е на стойност 2536 лв  

 

Таблица. Изпълнение на мероприятията предвидени в Плана за временно 

прекратяване на дейността на инсталацията за производство на катодна мед 

 

 

№ Мероприятие Отговорник Изпълнител Изпълнение/ 

неизпълнение 

Йонообменни сорбционни колони  

1 Изважда се йонообменната смола и се промива Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Сорбционните колони се почистват и измиват. Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Корпуса на колоните се проверява   
и при установяване на нарушения на в целостта 
му,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Йонообменната смола се връща обратно в 
колоните 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Съд за регенериращи и оборотни разтвори и регенерат  

1 Буферите се измиват вътрешно и  
външно 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Прави се пълен оглед на корпуса на буферите Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Пълна проверка на  
фланцовите съединения и уплътнения . 
При установяване на нарушения се извършва 
подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Сорбентоотделител  

1 Прави се промивка на сорбентоотделителя Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Ревизия на корпуса на сорбентоотделитела. Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Центробежни помпи  

1 Центробежните помпи се почистват и  
промиват  

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2  Проверка и подмяна на набивките и лагерите  Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 
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3 
Гресиране на ел.двигателите, доливане на 
масло и проверка на куплировката 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Топлообменник  

1 Топлообменника се измива вътрешно и външно Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Корпуса на топлообменника се проверява и  

при установяване на нарушения в целостта му 
,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

3 Прави се пълна проверка на  
фланцовите съединения и уплътнения  
и при установяване на нарушения се извършва 

подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Резервоар за екстракционни разтвори  

1 Резервоара  се изпразва и измива  Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Прави се пълна проверка на  
фланцовите съединения и уплътнения  
и при установяване на нарушения се извършва 
подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Смесителна камера   

1 Органичната фаза се премества в буфера за 
богата органика. 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Смесителната камера се измива . Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Корпуса на смесителната камера  
се проверява   
и при установяване на нарушения в целостта 
му,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Прави се пълна проверка на  

фланцовите съединения и уплътнения  
и при установяване на нарушения се извършва 
подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

5 Прави се ревизия на бъркалката,редуктура и 
двигателя 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Утаителна камера  

1 Органичната фаза се премества в буфера за 
богата органика. 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Утаителната камера се измива . Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

3 Корпуса на утаителната камера  
се проверява   
и при установяване на нарушения в целостта 

му,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Прави се пълна проверка на  
фланцовите съединения и уплътнения  
и при установяване на нарушения се извършва 
подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Резервоар за богата органика  

1 Органичната фаза се премества в буфера за 
резервна органика 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Резервоара се измива вътрешно и  
външно 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Прави се пълна проверка на  
фланцовите съединения и уплътнения  
и при установяване на нарушения се извършва 
подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Флотационна колона  

1 Електролита се изпомпва от колоната в Н-к Поддръжка Група за   Изпълнено 
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системата поддръжка 

2 Прави се ревизия на  
въздухопроводната система в колоната 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Прави се промивка на цялата флотационна 
колона, след което електролита се връща 
обратно в колоната 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Резервоар за резервна органика  

1 Резервната органика се изпомпва в буфера за 
богата органика 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Резервоара се измива вътрешно и  

външно. 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

3 Прави се ревизия на помпата за резервна 
органика 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Тръбопроводни линии  

1 Прави се промивка на цялата тръбопроводна 
мрежа 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2  Ревизия на тръбопроводната мрежа и при 
установяване на течове,същите се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Токоизправител  

1 
Прави се проверка на ел.таблата и 
превключватели 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Прави се проверка на съединения,аноди,катоди 

и кабели по електролизата  

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

 

  Изпълнено 

Охладител - Алфа – Лавал  

1 
Почистване на тиристорите 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 
Промиване на инсталацията 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

3 
Преглед и затягане на съединения 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Компресор  

1 
 Смяна на маслото 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 
Извършва се проверка на състоянието на 

лагерите,семеринги и др 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

Електролизна вана  

1 
Изваждат се катодите и анодите и се измиват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 
Електролита от ваните се изпразва в буфера 
за богат електролит 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Електролизните вани се измиват вътрешно и 

външно, след което  
катодите и анодите се връщат обратно 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

Двуслойни филтри  

1 Антрацитният материал се изважда и промива Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Филтрите се почистват и измиват вътрешно и 

външно. 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

3 Корпуса на филтрите  
се проверява   
и при установяване на нарушения в целостта 
му,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Резервоари за богат и беден електролит  

1 Електролита се изпомпва от системата Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Буферите се почистват и измиват Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 
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 През 2007 г. е  в съответствие с Условие 16.3. на КР разработен и утвърден «План 

за временно прекратяване на дейността на инсталацията за производство на цинков 

сулфат». Причина за прекратяване на дейността на инсталацията е временото 

преустановяване на производство на цинков сулфат на територията на площадката. 

Всички мероприятия, предвидени с Плана са изпълнени в определения срок, а 

инвестицията за   изпълнение на  дейностите  в Плана е на стойност 11 600 лв  

 

Таблица. Изпълнение на мероприятията предвидени в Плана за временно 

прекратяване на дейността на инсталацията за производство на цинков сулфат 

 

№ Мероприятие Отговорник Изпълнител Изпълнение/ 
неизпълнение 

Захранващ бункер за суровини 

1 Изважда се останалия в бункера  материал Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Бункера се почиства и измива. Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Корпуса на бункера се проверява  и при установяване на 
нарушения в целостта му,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Бункера се боядисва отвън и отвътре. Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Вибрационна мелница 

1 Отварят се предния и задния капак на мелницата и се 
изваждат прътите. 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

2 Мелницата се изчиства от останалия в нея материал Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

   Изпълнено 

3 Корпуса на мелницата се проверява и при установяване на 
нарушения в целостта  му последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

4 Прътите се поставят обратно в мелницата и същата  

се затваря 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

   Изпълнено 

5 Двигателя на мелницата се демонтира, ревизира  
се, консервира се и се прибира в склада. 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

Пресевна уредба 

1 Пресевната уредба се промива и се отстраняват заседнали 
по ситото по-едри късчета материал 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

2 Пресевната уредба се демонтира и прибира в склада. Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

Шнекова помпа 

1 Шнековата помпа се почиства, промива и прибира в 
склада 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

Агитационен съд 

1 Агитационния съд се измива основно Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

3 Прави се пълна проверка на  
фланцовите съединения и уплътнения  

и при установяване на  
нарушения се извършва подмяна 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Прави се ревизия на  
помпите  за богат и беден електролит 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 
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2 Прави се ревизия на бъркалката,редуктура и двигателя Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Автоклави 

1 Автоклавите се измиват вътрешно и външно Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Прави се пълен оглед на корпуса на автоклавите     Изпълнено 

3 Прави се пълна ревизия на салниците, редукторите и 
бъркалките им. 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Прави се ревизия на системата за охлаждаща вода.     Изпълнено 

5 Почистват се и се ревизират помпите на автоклавите. Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

Дозаторни помпи за сярна киселина 

1 Прави се ревизия за състоянието на дозаторните помпи за 

сярна  киселина. 

Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

  Изпълнено 

2 Дозаторните помпи за сярна киселина се демонтират и и 
прибират в склада. 

    Изпълнено 

 Парогенератор 

1 Прави се промивка на парогенератора за отстраняване на 
отложения по тръбите котлен накип.Промивката се 
осъществява с вода и реагента LITSOLVENT 703 
/Дозировка  на LITSOLVENT 0,3л на 10л вода/ 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Прави се пълна ревизия на горелката  Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

 Изпълнено 

3 Прави се пълна проверка на помпите за дизелово гориво Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

 Изпълнено 

Топлопреносна система 

1 Прави се ревизия на линиите от топлопреносната мрежа Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

 Изпълнено 

2 Прочиства се филтъра на линията за захранваща вода Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

 Изпълнено 

3 Прочистват се филтрите на кондензните гърнета Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

 Изпълнено 

Филтърпреса 

1 Прави се промивка на филтъпресата Н-к Поддръжка Група за 

поддръжка 

 Изпълнено 

2 Проверяват се плитите и филтърните платна и  
при установяване на нередност се подменят  

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

 Изпълнено 

Тръбопроводна система 

1 Прави се промивка на цялата тръбопроводна мрежа Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Прави се ревизия на тръбопроводната мрежа и 
 при установяване на течове ,същите се отстраняват. 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

   Изпълнено 

Скрубер 

1 Изважда се твърдия материал от скрубера Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

2 Подменят се тръбопроводите на промиваната вода Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

3 Корпуса на скрубера се проверява и при установяване на 
нарушения в целостта му ,последните се отстраняват 

Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

4 Прави се промивка на скрубера Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

5 Прави се ревизия на помпата за промивна вода Н-к Поддръжка Група за 
поддръжка 

  Изпълнено 

 

 Насипище за окисни и некодиционни руди  
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С Решение №620/20.07.2009 на Министерския съвет е прекратен Договор /16.04.2003 г  

за предоставяне на концесия за  добив на мед от окислени медни руди-метални полезни 

изкопаеми,подземни богатства по чл.2, т.1 от Закона за подземните богатства от 

находище „Цар Асен”, община Пазарджик, област Пазарджик, сключен между Министъра 

на икономиката и „Йонтех” ЕООД.  

На  11.12.2009г  Насипището за окисни и некондиционни руди е предадено на 

„Екомедет” ЕООД, което се задължава да поеме управлението на дренажните води с цел 

поддържане на екологичното равновесие в региона. 

 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

 7.1.Аварии 

 

 В изпълнение на Условие 14.1 от КР №117/2006 с писмо Изх. № 26-00-

2256/25.06.2007г. на Заместник-министъра на МОСВ, Инсталацията за производство 

на катодна мед и цинков сулфат е класифицирана съгласно чл. 103 от ЗООС «като 

предприятие и/или съоръжение  за което не е необходимо издаване на 

разрешително по чл.104 от ЗООС» 

 През 2012 г се беше разработен нов «Авариен план». Плана е съгласуван с 

Дирекция «Гражданска защита»-Пазарджик и РС»ПБЗН»-Пазарджик. 

 В изпълнение на Условие 14.8 от КР №117/2006 се води „Книга за наличието на 

опасни вещества и препарати, попадащи в обхвата на Приложение 3 на ЗООС”  

 През 2012 г на територията на площадката не е имало  аварийни ситуации  

 

 

Преходни и анормални режими на работа 

 

 Изпълняват се инструкциите по Условия 15.1, 15.2  и 15.2.1 

 Докладване по Плана за собствен мониторинг (Условия 15.3) 

 

o Емисии в атмосферата 

 

На производствената площадка са локализирани два точкови източника на отпадъчни 

газове, а именно изходящ комин от пречиствателно съоръжение (воден скрубер) и комин 

за изходящи газове от парогенератора. И двата източника са част от Инсталацията за 

производство на цинков сулфат, чиято дейност временно е прекратена, и все още не е 
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възстановена. Ето защо през 2012 г не са провеждани измервания на емисиите на вредни 

вещества в изпусканите отпадъчните газове.  

 

 

o Подземни води  

 

Въпреки, че не се очаква замърсяване на подземни води при стриктното спазване на 

предвидените технологични режими, в Плана за собствен мониторинг е предвидено 

изграждане на  мрежа за мониторинг на подземните води от състояща се от 3 сондажа, 

чието разположение е съобразено с потока на филтрация в кватернерно-плиоценския 

водоносен хоризонт и положението на местният локален ерозионен базис, явяващ се и 

естествен водосбор както на повърхностните, така и на подземните води с плитък 

филтрационен поток. 

През 2012 г. не е провеждан мониторинг на подземните води на сондажи С-1, С-2 и  

С-3, тъй като Инсталациите на площадката не са работили . 

 

o Отпадни води 

 

Технологията на обекта не предвижда наличието на отпадни води. Всички възможни 

технологични разливи на площадката  са с параметрите на самите разтвори и се отвеждат 

в буферите за работни разтвори, а от там за повторно използване. 

На производствената площадка на предприятието е изградена канализационна мрежа 

обхващаща както валежните води, така и водите от измиването на производствени 

площадки. Канализационната мрежа събира тези води и ги отвежда в общ помпен зумпф, 

откъдето постъпват в смукателната камера на помпена станция за повторно използване.  

Валежните води локализирани при административно-битовата сграда се събират с локална 

канализация и се отвеждат към р. Луда Яна с локален канал. 

За битово-фекалните води е изградена двукамерна септична яма.  

 

o Повърхностно течащи води. 

  

Площадката на обекта граничи с река Луда Яна, чието корито минава в непосредствена 

близост до насипа на пътя преграждащ от юг езерото за продуктивни разтвори. Основният 

възможен замърсител на реката са дрениращите се през насипа пукнатините на масива в 
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долнището на насипището разтвори и технологичните разтвори от езерото за богати 

разтвори. 

 

Мониторинга на повърхностните води се провежда четири пъти в годината и се състои във 

вземането на водни проби от река Луда Яна в два наблюдателни пункта: 

- МП 1 –моста преди площадката на инсталацията 

- МП 1 –реченото течение след площадката на инсталацията 

Изследваните показатели са : рН, електропроводимост, температура, неразтворени 

вещества, разтворени вещества, мед, манган и сулфати. 

През 2012 г. не е провеждан мониторинг на повърхностните води, тъй като Инсталациите 

на площадката не са работили. 

 

o Мониторинг на технологичните процеси. 

 

Мониторингът на технологичните процеси е от съществено значение за получаване на 

продукт с високо качество. 

Дозирането на разтворите, сярната киселина, електролита и екстрагента се извършва 

съгласно Писана технология на технологичните процеси на „Йонтех” ЕООД  

Мониторинга на технологичните процеси включва: 

 ежедневно анализиране на набогатените излужващи разтвори рН,свободна сярна 

киселина  и съдържание на мед; 

 ежедневно анлизиране на захранващите сорбционната инсталация разтвори за рН, 

свободна сярна киселина и мед 

 ежедневно анализиране на филтрата (отработените разтвори) от сорбционната 

инсталация за рН, свободна сярна киселина и мед 

 ежедневно анлизиране(на всеки два часа) на захранващите екстракционната 

инсталация разтвори за рН, свободна сярна киселина и мед 

 ежедневно анализиране(на всеки два часа)  на рафината (отработените разтвори) от 

екстракционната инсталация за рН, свободна сярна киселина и мед 

 ежедневно анлизиране(на всеки четири часа) на богатия електролит  за свободна 

сярна киселина и мед 

 ежедневно анлизиране(на всеки четири часа) на бедния електролит  за свободна сярна 

киселина и мед 

Анализите се извършват от Химическата лаборатория на обекта 

През 2012 г не е провеждан мониторинг на технологичните процеси  
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o Мониторинг на работната среда 

 

 През 2012 г не е провеждан мониторинг на работната среда 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за 

които е издадено КР 

 

 През 2012 г не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейностите на 

инсталациите, за които е издадено КР №117/2006 

 

 

8.Подписване на Годишния доклад 

 

 

Декларация 

 

          Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително №117/2006г на «Йонтех» ЕООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от 

този доклад на трети лица. 

 

                                             

Управител „Йонтех” ЕООД:                                                 Дата: 20.03.2012 г.                                                                    

                      /Кънчо Цоков/ 
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ФИГУРИ 
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Фигура 1.Генерален план на Инсталация за производство на катодна мед и 

цинков сулфат 

 

ЛЕГЕНДА: 

1, 1’, 1”, 1’” - Приемни складове за мед и цинк съдържащи отпадъци 

2 – Подготовка на суровини 

3 – Инсталация за преработка на мед съдържащи отпадъци 

4 – Инсталация за производство на катодна мед 

5 – Инсталация за производство на цинков сулфат 

6 – Склад за краен отпадък (бетонови клетки за отцеждане) 

7 – Резервоари за сярна киселина 

8 – Трафопост 

9 – Работилница 

10 – Склад за резервни части и готова продукция 

11 – Административно – битова сграда 

12 – Резервоар за дизелово гориво 

13 – Тоалетна със септична яма 

14 - КПП 
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Фигура 2.Разположение на измервателните устройства за електроенергия, вода 

и топлоенергия 

 

 

ЛЕГЕНДА: 

1 – Административно-битова сграда  

2- Трафопост 

3 – Водовземни съоръжения 

Т – измервателно съоръжение за топлоенергия 

Е – измервателно съоръжение за електроенергия 

В – измервателно устройство за вода 
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Фигура 3. Управление на отпадъци 

 

ЛЕГЕНДА: 

1 – Приемна площадка за мед и цинк съдържащи отпадъци – стара 

1’, 1”, 1’” - Приемни площадки за мед и цинк съдържащи отпадъци – нови 

2 – Площадка за съхраняване на краен отпадък 

3 – Склад за разделно събиране на отпадъци 

4 – Площадка за съхраняване на смесени битови отпадъци 

5 – Площадка за съхраняване на строителни отпадъци 
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Фигура 6.Площадки за извършване на товаро-разтворни работи 
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Фигура 8 .Мониторинг на почви 
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