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

 

 

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

Годишен доклад по околна среда(ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 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. 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад,приложен към 

утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-

806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни 

и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация 

лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни 

поетите ангажименти 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). Освен това включва 

резултатите от собствения мониторинг през 2007 г. и обобщена информация по 

условията в КР, подлежащи на годишно докладване.Последователността на 

информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе 

Образец на годишен  доклад . 
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1.Увод 

 

• Име и местонахождение на инсталацията 

 

Инсталацията (Фигура 1),която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

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 

 

• Дата на влизане в сила  на Комплексното разрешително 

 

02.12.2006 г. 

 

• Име на собственика и на оператора  

 

«ЙОНТЕХ»ООД 
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• Адрес,тел.номер,факс,е-mail на собственика/оператора 

 

1574 София, общ.Слатина, бул.”Проф.Цветан Лазаров” 13 

тел. 971 2633/ 971 2634  факс: 971 2286   

е-mail: iontech@abv.bg; iontech@tea.bg 

адрес за кореспонденция:1592 София  ПК 95 

 

• Име на лицата за контакт 

 

1. инж.Тодор Ангелов-Главен технолог „Йонтех”ООД  

2. инж.Тодор Хаджиев-Н-к обект ХМЦ»д-р.Д.Асенов»(Инсталация за производство 

на катодна мед и цинков сулфат) 

 

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

 

1. Панагюрище ,ул.”Поп Марко” №3,тел.0899885782, е-mail: todor_ang@abv.bg 

2. София,кв.Дружба 1,бл.20,вх.Ж ,ет.3,ап.115,тел.0897971485,  

     е-mail: tosho_19@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: 

- Излужване на некондиционни руди от насипището 

- 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 
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o Производство на цинков сулфат,включващо следните процеси: 

- Излужване на некондиционни руди от насипището 

- Смилане на твърд отпадък и руди 

- Пресяване на твърд отпадък и руди 

- 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 

 

• Политика на дружеството по околната среда  

 

Дружество “ЙОНТЕХ” ООД  е с основен предмет на дейност добив и обогатяване на руди 

на черни, цветни, редки и благородни метали и на суровини на химическата 

промишленост, преработване на отпадъци от миннодобивната, преработвателната и 

металургичната дейност, пречистване на отпадни води от миннодобивното, 

металургичното, химическото и нефтодобивно производства, извличане на полезни 

компоненти от природни високо минерализирани води, рехабилитация на миннодобивни 

и промишлени обекти, изследване и иновация на технологии, проектиране,  
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строителство, маркетинг, консулт и инженеринг в областта на минното дело, 

металургията и химията, подготовка и преподготовка на кадри за минното 

производство, търговия с метали. 

Политиката по околна среда на Дружеството е насочена към: 

1.Намаляване на въздействията върху човека и околната среда  

2.Ликвидиране на последствията върху околната среда, произтичащи от минали 

въздействия в резултат от дейността; 

3.Непрекъснато усъвършенствуване на  основните производствени процеси чрез 

прилагането на високо ефективни технологии, изпълняващи изискванията на НДНТ; 

4.Непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на околната среда 

Дружеството няма внедрена система за управление по околна среда ( ISO 14001 или 

EMAS). 
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 Организационна структура на дружеството отнасяща се до управлението на 

околната среда 

 

 

 

 

 

 

Управител 

 

 

 

 

Обучение ,обмен на информация, 
документиране,  управление на 

документи,записи,несъответствия и 
коригиращи действия,СУОС,уведомяване 

Главен технолог 

 

 

 

 

 

 

Използуване на ресурси                   Управление на отпадъците                         
-вода                                               Шум                                                                                           
-енергия                                          Опазване на почвата и подземните води   
-суровини,сп. материали,горива       Предотвартяване и действия при аварии 
Емисии в атмосфераата                    Преходни и анормални режими на работа 
Емисии на отпадъчни води               Прекратяване на работа на инсталации 
 

Началник 
обект 

Технологичен 
отдел 

Началник 
лаборатория 

Ръководител 
поддръжка 
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• 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   

 

2.Система за управление на околната среда 

 
•  Структура и отговорности 
 
o Персонала ,който организира ,контролира и извършва конкретните дейности по 

управление на околна среда(УОС) и изпълнение на условията в КР е определен 

със Заповед №04/26.02.2007 на Управителя на „Йонтех”ООД 

o Изготвен е списък с персонала, който организира ,контролира и извършва 

конкретните дейности по управление на околна среда(УОС) и изпълнение на 

условията в КР ,включващ имена ,длъжност,адрес и телефон 

 

• Обучение 

 

o Изготвена е «Програма за обучение на персонала,извършващ конкретни 

дейности по изпълнение на Условията в Комплексното разрешително  на 

териоторията на ХМЦ д-р Димитър Асенов –с.Цар Асен» 

o Изготвят се протоколи на проведените обучения в които се отбелязват темите на 

обучение ,броя на участниците и мястото на провеждане  
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• Обмен на информация 

 

o Изготвен е и се поддържа актуален списък относно отговорните лица за 

изпълнение на условията в КР ,включващ имена, длъжност, местоположение на 

работното място и  телефон за контакт.Списъка е достъпен за всички служители 

o Изготвен е и се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да 

бъдат уведомявани съгласно условията на КР, техните адреси и начини за 

контакт (вкл. за спешни случаи) 

 

• Документиране и управление на документите 

 

o На площадката е се съхраняват всички документи от актуалната нормативната 

уредба по околна среда 

o Изготвени и документирани са всички инструкции ,изисквани с КР.Инструкциите 

се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката  

o Изготвен е списък с лицата отговорни за изпълнение на отделните инструкции и 

на кой какъв документ е предоставен 

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

,съответните документи се актуализират ,а невалидната документация се изземва 

 

• Оперативно управление 

 

o Изпълнява се Инвестиционната програма на «Йонтех» ООД за привеждане в 

съответствие с условията на Комплексното разрешително –отчетено е 

изпълнение на мероприятия на стойност 162 500 лв. 

o Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка,изисквани с КР 

o Води се регистър за разхода на вода, енергии, суровини, спомагателни 

материали и горива 

o Извършват се  собствени периодични измервания на определените показатели в 

изпълнение на условията на КР и програмите за собствен мониторинг на 

атмосферния въздух, отпадъчните води, шума,подземните води и почвите. 

o Изпълнява се  актуализираната  Програма за управление на дейностите по 

отпадъците на територията на ХМЦ”Димитър Асенов” с.Цар Асен,общ.Пазарджик  

o Води се регистър на отпадъците и на емисиите на замърсители  



Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите за които е предоставено 

Комплексно разрешително №117/2006 на „Йонтех”ООД 

ЙОНТЕХ ООД ,с.Цар Асен ,обл.Пазарджик           
 

 

12 

 

o Извършват се периодични проверки за състоянието на площадките за 

съхранение,складовите стопанства и мрежите към тях, 

водопроводната,топлопреносната и канализационна мрежа  

 

• Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия 

 

o Прилагат се всички инструкции за мониторинг на технически и емисионни 

показатели ,съгласно условията на КР. 

o Регистрираните технически и емисионни показатели се  сравняват с нормите  в 

КР и при наличие на несъответствие се предприемат  коригиращи действия  

 

• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 

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

ситуации е определен със Заповед №05/26.02.2007 на Управителя на 

„Йонтех”ООД 

o 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 

определен със Заповед №03/26.02.2007 на Управителя на „Йонтех”ООД 

o Изготвен е списък 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 ,включващ имена,адрес и телефон.  

o При настъпили промени незабавно се прави актуализация на списъка 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 

o Провежда се обучение и периодична проверка на готовността на 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 и се изготвят протоколи на 

проведените обучения ,в които се отбелязват темите,броя на участниците и 

мястото на провеждане. 
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o Изпълнява се актуализирания «План за провеждане на спасителни и неотложни 

възстновителни работи при бедствия,аварии и катастрофи на обект ХМЦ»д-р 

Д.Асенов»-с.Цар Асен 

 

• Записи 

 

o Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на 

съответствието с изискванията на условията в КР се документират и съхраняват 

в специални дневници 

o Данните за причините за установените несъответствия и предприетите 

коригиращи действия се документират и съхраняват в специални дневници 

 

• 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 комплексно разрешително(ГДОС) и се докладват резултатите от 

собствения мониторинг 

 

• Актуализация на Системата за управление на околната среда (СУОС) 

 
o Не е правена актуализация на СУОС 

 
 

 

3.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 2007 е: 

 

o Производство на катодна мед- 81,71 t/y 

o Производство на цинков сулфат- 0 t/y 
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4.Използуване на ресурси 

 

   4.1 Използуване на вода 

 

• Водовземането за производствени нужди се осъществява съгласно Разрешително 

за водоползване № 301219/23.01.2006 г. 

• Място на водовземане за производствени нужди- река Луда Яна  ,кота 299,08 

Водовземното съоръжение е изградено  на площадката на ХМЦ”д-р.Д.Асенов”-

местност „Имир баир” на брега на реката 

• Монтирано  е измервателно устройство № 0500681  

• Изготвена е схема с разположението на измервателното устройство (Фигура 2)  

• Основен консуматор на вода е Инсталацията извън обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС-Насипището за окисни и некондиционни руди –рудник Цар Асен .По-голяма 

част от водовземането от река Луда Яна се извършва за попълване на дебалансови 

загуби на технологични разтвори на Насипището 

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

202000188/15.02.2006 между «Рувал»ЕАД и «ВиК» ЕООД(л) гр.Пазарджик и 

Договор /15.02.2006 между  «Рувал»ЕАД и «Йонтех» ООД 

• Изготвени са и се изпълняват инструкциите по Условия 8.1.4, 8.1.5 ,8.1.6.2,8.1.6.3 

и 8.1.6.4 

• През 2007 г. В  Инсталацията за производство на цинков сулфат  не е използувана 

вода ,тъй като тя е прекратила дейността си в съответствие с «План за временно 

прекратяване на дейността на инсталацията за производство на цинков сулфат».  
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Данните за използуваната вода по инсталации са представени в Таблица 1 (Условие 

8.1) 

 

Таблица 1.Разход на вода 

№ Наименова-

ние на 

инстала-цията 

Източн

ик на 

вода 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР,m3/y 

Количество за 

единица 

продукт 

съгласно КР, 

m3/t 

Използувано 

годишно 

количество, 

m3/y 

Използувано 

количество за 

единица 

продукт, m3/t 

Съотв

етств

ие 

1 Производство 

на катодна 

мед  

р.Луда 

Яна 

6,5 400 4,9 Да 

2 Производство 

на цинков 

сулфат 

р.Луда 

Яна 

 

 

 

6600 2,9 - - - 

 

 

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

несъответствия и не са предприемани коригиращи действия . 

 

 

4.2 Използване на енергия 

 

• Инсталацията за производство на катодна мед и цинков сулфат се снабдява с 

електрическа енергия съгласно Договор № 2247/20.02.2006 между «Рувал»ЕАД и 

«Електроразпределение Пловдив» АД и Договор /20.02.2006 между  «Рувал»ЕАД и 

«Йонтех» ООД 

• Отчитането на консумираната електрическа енергия се осъществява с  

измервателно устройство(SL 7000)   №30314667 , разположено в Eл.подстанция 

с.Попинци 

• Основен консуматор на електрическа енергия  е Инсталацията за производство на 

катодна мед 

• Изготвени са и се изпълняват 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 2007 г. В  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».  

 

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

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

от инсталациите са представени в следващите Таблици 2 и 3 (Условие 8.2). 

 

Таблица 2.Консумирана електроенергия 

 

 

Таблица 3.Консумирана топлоенергия 

 

 

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.5.2. е установено 

несъответствие между количеството електроенергия за единица продукт съгласно КР  и 

използувано количество за единица продукт .Несъответствието се дължи на 

фактическа грешка при изготвяне на Заявлението и при  издаване на Комплексното  

 

 

№ Наименованиие на 

инсталацията 

Количество за единица 

продукт съгласно КР, 

MWh/t 

Използувано количество за 

единица продукт, MWh/t 

Съответствие 

1 Производство на 

катодна мед 

0,0038 21,84 Не 

2 Производство на 

цинков сулфат 

0,0002 - - 

№ Наименованиие на 

инсталацията 

Количество за единица 

продукт съгласно КР, 

MWh/t 

Използувано количество за 

единица продукт, MWh/t 

Съответствие 

1 Производство на 

катодна мед 

0,001 - - 

2 

 

Производство на 

цинков сулфат 

0,003 - - 
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разрешително, а представената стойност на консумираната електроенергия за единица 

продукт е абсолютно нереална за какъвто и да е производствен процес.  

 

4.3 Използване на суровини ,спомагателни материали и горива 

 

• През 2007 г. в съответствие с «План за временно прекратяване на дейността на 

инсталацията за производство на цинков сулфат» не е работила инсталацията за 

производство на цинков сулфат  ,която е единствен консуматор на гориво на 

територията на площадката 

• Изготвени са и се изпълняват инструкциите по Условия 8.3.2.1; 8.3.2.2, 8.3.4.9 

      8.3.4.10 , 8.3.4.11 

 

  4.3.1.Използуване на суровини 

 

Количествата суровини , изразени като обща годишна консумация и на единица продукт 

за всяка от инсталациите са представени в  Таблица 4. 

 

Таблица 4.Консумация на суровини 

 

 

№ Наименова-

ниие на 

инстала-цията 

Суровина Годишно 

количество 

съгласно 

КР,t/y 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР, 

t/t 

Използувано 

годишно 

количество, 

t/y 

Използувано 

количество за 

единица 

продукт, t/t 

Съответс

твие 

Окисна и 

некондицион-

на медна руда  

768 000 800 65000 795,5 Да 1 Производство 

на катодна 

мед  

Медсъдържащ

и отпадъци 

650 10,8 - - - 

Пулп 455 7,6 - - - 

Продуктивни 

разтвори 

70 0,5 - - - 

Сярна 

киселина 

210 1,5 - - - 

2 Производство 

на цинков 

сулфат 

Цинков прах 1,4 0,01 - - - 
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В резултат на изпълнение на  Условие 8.3.1.1 не са документирани несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия.  

 

4.3.2 Използуване на спомагателни материали 

 

Количествата спомагателни материали , изразени като обща годишна консумация и на 

единица продукт за инсталацията за производство на катодна мед са представени в  

Таблица 5.  

 

Таблица 5.Консумация на спомагателни материали 

 

В резултат на изпълнение на  Условие 8.3.1.2 не са документирани несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия 

 

 

 

№ Наименова-

ние на 

инстала-

цията 

Спомагателен 

материал 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР,t/y 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР, 

t/t 

Използувано 

годишно 

количество, 

t/y 

Използувано 

количество за 

единица 

продукт, t/t 

Съотве

тствие 

Сярна киселина 9600 10 800 9,79 Да 

Екстрактант 

(LIX 984 , LIX 

84-I 

1,92 0,002 0,15 0,0018 Да 

Йонообменна 

смола 

0,192 0,0002 - - - 

Разтворител 

(Shellsol) 

38,4 0,04 2,0 0,02 Да 

Смазочни масла 

за машините 

0,18 0,0002 0,02 0,0002 Да 

1 

 

Производ-

ство на 

катодна мед  

 

Вискозни 

масла(греси) за 

смазване на 

машинни части 

0,06 0,00006 0,005 0,00006 Да 
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4.3.3 Използуване на горива  

 

Таблица 6.Консумация на горива 

 

 

4.4   Съхранение на суровини,спомагателни материали и горива  

 

• На площадката се съхраняват копия от Информационните листове за 

безопасност(ИЛБ) на всички използувани химични вещества,прпарати и горива. 

• Площадки за съхранение -През 2007 г. са извършени три проверки на площадките 

за съхранение на суровини и спомагателни материали.На територията на 

инсталацията не се съхраняват горива.Проверките и резултатите от тях се 

документират в специално изготвен  Дневник(Условие 8.3.5.1.).Констатирано е, че 

съхранението на суровините и спомагателните материали отговаря на 

изискванията за този род вещества, посочени в ИЛБ, без нарушаване на целостта 

на опаковките течове или разливи. Не са забелязани условия и предпоставки за 

замърсяване на почвите и подземните води . Площадките за съхранение  са в 

синхрон с условията на КР и с условията за съхранение ,посочени в 

информационните листове за безопасност. 

• При периодичните проверки 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 и горива ,и оборудване, разположени на открито, разливи върху 

производствената  площадка или от резервоарите и обваловките за сярна 

киселина.  

 

 

№ Наименова-

ние на 

инстала-цията 

Гориво Годишно 

количество 

съгласно 

КР,t/y 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР, 

t/t 

Използувано 

годишно 

количество, 

t/y 

Използувано 

количество за 

единица 

продукт, t/t 

Съответс

твие 

1 

 

Инсталация за 

производство 

на 

топлоенергия  

Дизелово 

гориво 

28,8 - - - - 
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5.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

 

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

PRTR 

 

  5.1.1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR във въздуха  

 

Годишните количества на регистрираните замърсители , които се отделят във въздуха и 

които се докладват в рамките на ЕРЕВВ и PRTR са определени въз основа на извършени 

лабораторни анализи и са представени в Таблица 7.Знакът тире»-« показва ,че прага за 

съотвентия замърсител не е превишен, а в скоби e предствено годишното количество 

(измерено,изчислено или получено на база експертна оценка) 

 

 

Таблица 7. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR във въздуха 

№ CAS номер Замърсител Емисионен 

праг 

кg/y 

Количество  

кg/y 

Начин на 

определяне  

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 -(0,105) С 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му (като Cu) 100 0 - 

23# 7439-92-1 Олово и съединенията му(като 

Pb) 

200 0 - 

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му(като Zn) 200 0 - 

71# 108-95-2 Феноли (като общ С) - -(0,00000167) С 

86#  Фини прахови 

частици<10µm(PM10) 

50 000 0 - 

Забележка: 

М-измерена стойност 

Е-стойност получена на базата на експертна оценка 

С-изчислена стойност 
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Годишните количества на регистрираните замърсители , които се отделят във въздуха 

са изчислени по начина даден по-долу: 

 

o Феноли (като общ С) 

 

Измерена средна стойност на фенол -2,2 mg/m3 

Поток  пари от  Екстракционно  отделение/ част от Инсталацията за производство на 

катодна мед/ – 8,75.10 -5 m3/ч/опитни данни/ 

Изчислен поток пари  за година -0,76 m3/y 

� 2,2.10 -6 x 0,76 =  0,00000167 kg/y фенол 

 

o Серен диоксид(SO2) 

 

Поток  „киселинна мъгла” от един катод в Електролизно отделение/ част от 

Инсталацията за производство на катодна мед/ при плътност на тока 200 А/m2 - 0,077 

m3/ч/катод 

Общ поток  „киселинна мъгла” от Електролизно отделение/част от Инсталацията за 

производство на катодна мед/ при 90 бр катоди -6,93 m3/ч 

Изчислен поток „киселинна мъгла” за година -59 875 m3/y 

Реален поток „киселинна мъгла” при използуване на слой от РVС топчета -29938 m3/y 

� 3,5.10 -6 x 29 938 =  0,105 kg/y SO2 

   
   

5.1.2 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR във водите 

 

Няма генериране и изпускане на отпадъчни води от производствената 

площадка,следователно няма отделяне на замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR във водите  

 

 

5.1.3 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR в почвата 

 

Няма отделяне на замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR в почвата. 

 

 

 



Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите за които е предоставено 

Комплексно разрешително №117/2006 на „Йонтех”ООД 

ЙОНТЕХ ООД ,с.Цар Асен ,обл.Пазарджик           
 

 

22 

 

5.1.4 Пренос на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR извън площадката 

 

 
Не е извършван транспорт на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  извън площадката. 
 

 

5.1.5 Производство ,обработка или употреба на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

Всички замърсители, свързани с производствения процес са посочени в Таблица 7 на 

т.5.1.1 от настоящия Доклад. 

 

5.2 Eмисии на вредни  вещества в атмосферния въздух 

 

• През 2007 г.  временно е прекратена работата на Инсталацията за производство на 

цинков сулфат като е разработен и утвърден «План за временно прекратяване на 

дейността на инсталацията за производство на цинков сулфат».Част от 

Инсталацията за производство на цинков сулфат са пречиствателно съоръжение 

(скрубер) и двата точкови източника на емисии-комин К2 към автоклавен цех и 

комин К1 към инсталацията за производство на топлоенергия.В тази връзка през 

2007 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. 

 

• Изготвени са инструкциите по Условия 9.1.1, 9.1.4.1,9.2.2 
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• Установените на територията на площадката неорганизирани емисии ,техните 

източници и мерките за намаляването им са представени в Таблица 8. 

 

 Таблица 8. Неорганизирани емисии-източници и мерки за намаляване 

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

 
 

Ацетон 

Фенол 

1 

 

 

Органична фаза в екстракционното 

отделение,което е част от 

Инсталацията за производство на 

катодна мед 

 

n-хексан 

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 

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  

 

 

• Изготвени са и се изпълняват инструкциите по Условия 9.3.2 и 9.3.3. 

• През 2007 г. е проведено измерване на неорганизираните емисии на територията 

на площадката.Анализите са извършени от ОКА към РИОКОЗ-

Пазарджик(Приложение) 

• Резултатите от измерванията и оценката на  съответствието на концентрациите на 

химичните агенти  с граничните стойности са представени в  Таблица 9  
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Таблица 9.Неорганизирани емисии-измерване и оценка на съответствие 

Източник Показател Гранична 
стойност/8h, 

mg/m3 

Резултати от 

измерването, 

mg/m3 

Съответствие 

Ацетон 600,0 248,2 Да 

Фенол 7,8 2,2 Да 

Органична фаза в 

екстракционното 

отделение 

 

n-хексан 180,0 151,7 Да 

Електролизни вани в 

електролизното 

отделение 

Серен диоксид 5,0 3,5 Да 

 

Измерените стойности на емисиите на ацетон,фенол,n-хексан и серен диоксид са под 

граничната стойност.В тази връзка не са установени несъответствия и не са 

предприемани коригиращи действия 

 

5.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

• Изготвени са и се изпълняват инструкциите по Условия 10.1.1.1.1, 

10.1.1.1.2,10.2.1.1.1 ,10.3.1.2.1  

• Съгласно Условие 10.1.2.1  на „Йонтех” ООД 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” ООД не се разрешава заустване на 

охлаждащи води в р. Луда Яна. 

• Съгласно Условие 10.3.1.1 битово-фекалните отпадъчни води (формирани от 

административно-битовата сграда) се отвеждат  единствено в двукамерна септична 

яма.Почистването на септичната яма се извършва съгласно Договор /27.07.2006 

между  «Ефекта ГД»ЕАД и «Йонтех» ООД и при спазване на инструкцията по 

Условие 10.3.1.2.1.През 2007г не са изграбвани утайки от септичната яма.В 

момента на изготвяне на настоящия доклад се извършва реконструкция на 

септичната яма с цел  привеждането и в съответствие с изискванията на ЕС за 

подобен род съоръжения(Приложение) 
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• През 2007 г. са извършени 12 проверки(проверките са ежемесечни) на 

състоянието на канализационната мрежа.Проверките и резултатите от тях се 

документират в специално изготвен  Дневник(Условие 10.4.1).Не са констатирани 

течове и не са забелязани условия и предпоставки за замърсяване на почвите и 

подземните води . 

 

5.4 Управление на отпадъците 

 

• През 2007 г е актуализирана и утвърдена от РИОСВ-Пазарджик Програма за 

управление на дейностите по отпадъците на територията на ХМЦ”Димитър Асенов” 

с.Цар Асен,общ.Пазарджик. 

• Всички дейности по управление на отпадъците на територията на площадката се 

извършват в съответствие с актуализираната и утвърдена «Програма за 

управление на дейностите по отпадъците на територията на ХМЦ”Димитър Асенов”” 

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

за обезвреждане на «Шеле България»ЕООД съгласно Договор /22.11.2004 г. 

• Изготвени са и се изпълняват 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 

• 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 
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- 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 

се предават единствено на „Феникс-Дупница”ООД(Решение №12-ДО-67-01 от 02.02.07) 

съгласно Договор/04.06.2007 между „Йонтех” ООД и „Феникс-

Дупница”ООД(Приложение) 

• През 2007 г не са предавани за оползотворяване/обезвреждане отпадъци извън 

площадката 

• Количествата образувани отпадъци през 2007 г. на територията на площадката 

,изразени като годишно количество и годишно количество за производство на 

единица продукт са представени в Таблица 10. 

 

Таблица 10.Образуване на отпадъци  

Годишно количество,t/y Годишно количество за 

единица продукт,t/t 

Отпадък Код 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

Измерено 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
* 

Транспорт

иране–

собствен 

транспорт

/ 

външна 

фирма 

Съотве

тствие 

Утайки от физико-
химично 
обработване, 
съдържащи 
опасни вещества 

19 02 05* 480 - 8 - 2 - - 

Цветни метали 
(отпадъчен 
месинг) 

19 12 03 195 - 0,203 - - - - 

Хартиени и 
картонени опаковки 

15 01 01 0,5 0,002 - - 3 - Да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 2 0,052 - - 3 - - 

Опаковки от 
дървесни 
материали 

15 01 03 0,2 0,022 - - 3 - Да 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 0,2 0,173 - - 3  Да 

Отпадъци от желязо 
и стомана 

19 10 01 1,5 0,3 - - 3   

Отпадъци от цветни 
метали 

19 10 02 1,5 0,03 - - 3  Да 

Утайки от септична 
яма 

20 03 04 18 - - - - - - 
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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 - - 

Нехлорирани 
моторни,смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 0,5 0,018 - - - - Да 

Излязло от 
употреба 
оборудване 

16 02 14* 0,1 0,025   3  Да 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 0,2 0,036 - - 3 - Да 

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

16 07 08* 0,8 0,36 - - 3 - Да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци,съдържащ
и живак 

20 01 21* 0,025 0,0015 - - 3 - Да 

Бетон 17 01 01 2 - - - - - - 

Желязо и стомана 17 04 05 2 - - - - - - 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 20 5,2 - - - - Да 

 

Забележка: 

*1-Приемен склад 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” 

 

 

Количествата на всички образувани отпадъци от дейността на “Йонтех”ООД на 

територията на площадката през 2007 г. са в съответствие с условията на КР. При 

проверките не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи 

действия. 
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• През 2007 на територията на площадката не са извършвани операции по 

оползотворяване или обезвреждане на отпадъци(Таблица 11) 

 

Таблица 11.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма,извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/обезвреждане 

Съответствие 

- - - - - - 

 

 

• Събиране и приемане на отпадъци- Дейностите по събирането на  отпадъци на 

територията на площадката през 2007 г. са в съответствие с условията на КР. При 

проверките не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи 

действия .През 2007 г на територията на площадката не са приемани отпадъци. 

• 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.  

• През 2007 г на територията на площадката не  са транспортирани отпадъци 

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

представени в Таблица 12. 

 

 

Таблица 12.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 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007г 

Цветни метали(отпадъчен месинг) 19 12 03 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 
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Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница,съгласно Договор/04.06.2007 

Пластмасови опаковки 15 01 02 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница,съгласно Договор/04.06.2007 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница,съгласно Договор/04.06.2007 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10  01 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Утайки от септични ями 20 03 04 

Събиране 

Предавне на „Ефекта ГД”-гр.София, 

съгласно Договор/27.07.2006 

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 13 02 05* Събиране 
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зъбни предавки на минерална основа Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

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 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Отпадъци съдържащи масла и 

нефтопродукти(при почистване на 

резервоари) 

16.07.08* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци 

,съдържащи живак 
20 01 21* 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Бетон  17 01 01 

Събиране 

Операция по оползотворяване ,чрез 

влагането му при укрепване на 

бреговата линия на р.Луда Яна по 

границите на площадкта 

Желязо и стомана 17 04 05 

Събиране 

Временно съхраняване на територията 

на площадката 

Предавне на „Феникс-Дупница”ООД-

гр.Дупница, съгласно Договор/04.06.2007 

Смесени  
битови отпадъци 20 03 01 

Събиране 

Предаване на «Шеле България»ЕООД 

,гр.Пазарджик съгласно Договор 

/22.11.2004 г. 

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) 

 

 

• В изпълнение  на Условие 11.9.3  е  изготвен Дневник в който се документират 

резултатите от оценката на съответствието по Условие 11.1.3, Условие 11.2.11, 

Условие 11.3.14, Условие 11.4.4, Условие 11.5.8, Условие 11.6.5 и Условие 

11.7.3,установените причини за несъответствие  и предприетите коригиращи 

действия. 
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- Количествата на всички образувани отпадъци от дейността на “Йонтех”ООД на 

територията на площадката през 2007 г. са в съответствие с условията на КР. При  

проверките не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи 

действия. (Условие 11.1.3) 

- Дейностите по събирането на  отпадъци на територията на площадката през 2007 

г. са в съответствие с условията на КР. При проверките не са констатирани 

несъответствия и не са предприемани коригиращи действия .През 2007 г на 

територията на площадката не са приемани отпадъци. (Условие 11.2.11) 

- Временото съхраняване на отпадъците на територията на площадката се 

осъществява съгласно изискванията на КР. През 2007 г. са извършени три 

проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци.Проверките и 

резултатите от тях се документират в специално изготвен  Дневник(Условие 

11.3.13).В Таблица 13 са представени констатираните несъответствия и 

предприетите действия. (Условие 11.3.14)  

 

Таблица 13.Площадки за временно съхранение на отпадъци 

 

Дата на 

проверката 

Описание на 

несъответствието 

Предприети действия Опасност за 

околната среда 

06.2007 Нарушение в целостта на 

оградата на площадка „Склад 

краен отпадък”. с която тя е 

отделена от останалите 

съоръжения в обекта. 

Оградата е възстановена Не 

11.2007 Нечетливост(в т.ч. 

разкъсване) на част от 

надписите за 

предназначението на 

площадките,кода и 

наименованието на отпадъка 

който се съхранява на тях 

Поставени са нови 

надписи 

Не 

 

- През 2007 е извършвано транспортиране единствено на образуваните на 

площадката Смесени битови отпадъци (код 20 03 01) ,които са  предавани за 

обезвреждане на «Шеле България»ЕООД .Транспортирането на отпадъците е 
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извършвано съгласно изискванията посочени в Комплексното разрешително.Не са 

констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия(Условие 

11.4.4) 

- През 2007 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 2007 г. са в съответствие с условията на КР. При проверките не 

са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 

(Условие 11.7.3) 

 

5.5 Шум 

 

• Оплаквания от живущи около площадката- през 2007 г. не са постъпили 

оплаквания  

• Изготвена е и се изпълнява инструкцията по Условие 12.2.3  

• Измерванията на шум през 2007г са  извършени от «Регионалната лаборатория»-

Пазарджик ,съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото 

на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда със 

Заповед №:РД-199/19.03.2007 г. Измерванията са  направени в 5 точки 

,разположени на територията на промишления обект ,според Генерален план на 

ХМЦ»д-р.Д.Асенов»,на разстояние 2 метра от отразяващи повърхности върху 

измерителен контур с дължина 200 м и ширина 50 м ,несъвпадащ с границите на 

обекта и при изключени терени от производствената площадка без шумови 

източници.(Фигура 4).Резултатите от проведените през 2007 наблюдения на 

шумови емисии са представени в Таблица 14 по долу(Условие 12.3.3)(Приложение) 

 

 

Таблица 14.Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Измерено през 

деня/нощта 

Еквивалентно 

ниво на 

шум,dB(A) 

съгласно КР 

Измерено 

еквивалентно 

ниво на 

шум,dB(A) 

Съответствие 

Точка 1* деня 70 52,3±0,5 Да 

Точка 2* деня 70 51,1±0,5 Да 

Точка 3* деня 70 53,3±0,5 Да 
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Точка 4* деня 70 55,2±0,5 Да 

Точка 5* деня 70 55,0±0,5 Да 

Ниво на общата 

звукова мощност 

деня - 96,7±0,5 - 

Забележка:*- съгласно Фигура 4 от Приложението 

 

 

Измерените стойности на еквивалентно ниво на шум са по –ниски от тези изисквани с  

КР.В изпълнение на инструкцията по Условие 12.2.3  не са установени несъответствия и 

не са предприемани коригиращи действия 

 

5.6 Опазване на подземните води и почвата от замърсяване 

 

5.6.1 Опазване на подземните води  

 

• Производствената дейност на “Йонтех”ООД 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) 

• Изготвени са и се изпълняват инструкциите по Условия 13.4,13.8 

• Съгласно Условие 13.9.1. на КР “Йонтех”ООД трябва да извършва собствен 

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

7) През 2007 г. е провеждан мониторинг на подземните води  по показателите в 

Таблица 13.9.1 на настоящото разрешително единствено на сондаж С-1(Таблица 

15)Анализите са извършени от «Регионалната лаборатория»-

Пазарджик.(Приложение) Съоръжаването на мониторинговите сондажи С-2 и С-3 

ще приключи до края на месец април 2008г. Резултатите от собствения монторинг 

на сондаж С-1 и периодичната оценка за съответствие на концентрациите на 

вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното такива са 

представени в таблицата по-долу. Концентрациите  на сулфати,манган и желязо са 

по-високи с определените в КР. Повишението на концентрациите на 

горепосочените замърсители в подпочвените води се дължи на:(1)естествения 
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факт ,че Инсталацията за производство на катодна мед и цинков сулфат е 

разположена в Панагюрско–Етрополския руден район в който са разпределени  

най-големите промишлени находища от меднопорфирната и меднопиритната рудна 

формация ,свързани с горнокредния магматизъм,(2) замърсените/от изпусканите в 

тях промишлени отпадните води и канализационни води / речни води 

и(3)инфилтриращите се през рекултивираната част от насипището атмосферни 

води.Всички останали показатели са под прага на замърсяване.  

 

Таблица 15. Опазване на подземните води 

Точка на 

пробовземане 

Показател Концентрация в 

подземните води 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

рН - 5,72 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Електропроводимост, 

µS/cm 

- 877 Веднъж на 

тримесечие 

- 

Сулфати,mg/l 150 184 Веднъж на 

тримесечие 

Не 

Манган, mg/l 0,05 3,63 Веднъж на 

тримесечие 

Не 

Мед,µg/l 100 <1 

 

Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Арсен, µg/l  30 <1 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Олово,µg/l 200 <1 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Желязо, µg/l 200 440 Веднъж на 

тримесечие 

Не 

Кадмий,µg/l 5 <1 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Цинк,µg/l 1000 <1 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

Сондаж С-1 

Никел,µg/l 100 <1 Веднъж на 

тримесечие 

да 
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• В изпълнение  Условие 13.9.3  е  изготвен и представена в РИОСВ-

Пазарджик„Доклад за  оценка на състоянието на съоръженията и система за 

мониторинг на подземни и повърхностни води при производствено предприятие 

„Йонтех”-с.Цар Асен”.”Оценката на състоянието на съоръженията и система за 

мониторинг на подземни и повърхностни води” не е съгласувана от РИОСВ-

Пазарджик. 

• Не е изпълнено Условие 13.9.3.1 ,тъй като изгражаднето на ново съоръжение за 

богати разтвори е свързано със спиране на процеса на излужване на насипището 

за окисни и некондиционни руди и изпускане на разтворите от съществуващото 

езеро .Спирането на процеса на излужване  не е възможно,тъй като това би 

довело и до спиране на Инсталацията за производство на катодна мед ,която по 

проект и в съответствие с НДНТ за инсталации от този тип трябва да работи в 

непрекъснат режим(365 дни/год).Като допълнение трябва да се отбележи ,че в 

насипището и езерото  има акумулирани над    300 000 м3 сярнокисели разтвори. 

Спирането дейността на инсталацията и изтичането на разтвори в реката би 

довело до трайни замърсявания в продължение на години и ще предизвика 

затварянето на намиращите се по нейното поречие кладенци за питейни нужди, 

както и невъзможност за използването на водите за напояване на 

селскостопански площи.  

• В изпълнение на Условие 13.9.3.2 в РИОСВ-Пазарджик е представена 

информация по Приложение 7  на Наредбата за условията и реда за издаване на 

КР,  както и информация за прилагане на НДНТ 

 

5.6.2 Опазване на почвата  

 

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

почвата(не се изпускат директно замърсители в нея). 

• Изготвени са и се изпълняват 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 

Генплана на инсталацията (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” 
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-  Т.3  N 420 21’ 06.0” ; E 0240 19’ 41.9” 

• За определяне на базовото състояние на почвите на територията на площадката 

са извършени лабораторни измервания  от  зона I (0-10 см) и зона II(10-40 см) 

на Т.1 ,Т.2 и Т.3 (Условие 13.10.3). Анализите са извършени от «Регионалната 

лаборатория»-Пазарджик.(Приложение)Резултатите от анализите за състоянието 

на почвите са представени в Таблица 16. 

  

Таблица 16.Определяне на базовото състояние на почвите на територията на 

площадката 

Точка на 

пробовземане 

Показател Единица на 

величината 

Резултати от 

изпитването 

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 

Т.1  (0-10 см) 

N 420 21’ 07.1”; 

E 0240 19’ 36.6”  

 

Никел mg/kg 20 

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 

Т.1  (10-40 см) 

N 420 21’ 07.1”; 

E 0240 19’ 36.6”  

 

Никел mg/kg 20 

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 

Т.2 (0-10 см)  

N 420 21’ 07.2” ;  

E 0240 19’ 38.1” 

 

 

Цинк  mg/kg 455 
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Никел mg/kg 19 

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 

Т.2 (10-40 см)  

N 420 21’ 07.2” ;  

E 0240 19’ 38.1” 

 

Никел mg/kg 13,8 

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 

Т.3  (0-10 см) 

N 420 21’ 06.0” ; 

 E 0240 19’ 41.9” 

 

Никел mg/kg 53 

рН - 6,86 

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 

Т.3  (10-40 см) 

N 420 21’ 06.0” ; 

 E 0240 19’ 41.9” 

 

Никел mg/kg 55 

 

• Обобщени резултати от изпълнението на инструкциите по Условие 13(Условие 

13.11.9) 

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

почвата или подземните води  и образуваните от отпадъци се третират съгласно 

инструкция И-КР.117/2006 00.39-2007.Резултатите от изпълнените дейности по 

нея се документират в специално изготвен Дневник(Виж написаното по Условие 

13.11.4 в настоящата точка) 

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

изправни,има спуквания или течове от тях не се използуват 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 за отчет на работата на смените и в 

Дневника по Условие 14.4 от КР»Дневник за аварйни ситуации» (Виж Таблица 

19 Аварийни ситуации)  

- Условие 13.9.2.1 В резултатат на прилагане на инструкцията по условието е 

установено несъответствие при някои от показателите от собствения 

мониторинг и прага на замърсяване .Концентрациите  на сулфати,манган и 

желязо са по-високи с определените в КР. Повишението на концентрациите на 

горепосочените замърсители в подпочвените води се дължи на:(1)естествения 

факт ,че Инсталацията за производство на катодна мед и цинков сулфат е 

разположена в Панагюрско–Етрополския руден район в който са разпределени  

най-големите промишлени находища от меднопорфирната и меднопиритната 

рудна формация ,свързани с горнокредния магматизъм,(2) замърсените/от 

изпусканите в тях промишлени отпадните води и канализационни води / речни 

води и(3)инфилтриращите се през рекултивираната част от насипището 

атмосферни води 

     Всички останали показатели са под прага на замърсяване.  

 

 



Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите за които е предоставено 

Комплексно разрешително №117/2006 на „Йонтех”ООД 

ЙОНТЕХ ООД ,с.Цар Асен ,обл.Пазарджик           
 

 

40 

 

- Условие 13.10 През 2007 г е извършен анализ за определяне на състоянието на 

почвите на територията на производствената площадка от  зона I (0-10 см) и 

зона II(10-40 см) на определените пунктове Т.1 ,Т.2 и Т.3(Фигура 8) 

- Условие 13.11.4 Възникналите на територията на площадката разливи на 

технологични разтвори и спомагателни материали  се документират в 

Дневник(Условие 13.11.4).При всеки от тях е действано в съответствие с 

инструкция И-КР.117/2006 00.39-2007.Тъй като всички течове са на 

производствени площадки ,които са снабдени със събирателни канавки и 

зумфове не е имало опасност от замърсяване на почвата и подземните 

води(Таблица 17) 

 

Таблица 17. Разливи 

Дата  Час на 

установяв

ане 

Час на 

отстраняв

ане 

Разлив Причина Замърсена 

площ и 

степен на 

замърсяван

е 

Приемащ 

обем/изпо

лзван 

сорбент 

Последст

вия 

Предприети 

действия 

06.03. 

2007 

14.00 16.00 Технологичен 

разтвор 

Спукан 

тръбопровод за 

захранващи 

разтвори на 

екстракционна 

инсталация 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към съд 

за 

захранава

щи 

разтвори 

Няма Подмяна на 

тръбопровод

а 

16.05. 

2007 

9.45 12.30 Технологичен 

разтвор 

Спукан 

тръбопровод за 

захранващи 

разтвори на 

сорбционна  

инсталация 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

Няма Подмяна на 

тръбопровод

а 

18.06. 

2007 

8.00 

 

10.30 Електролит Счупен 

захранващ 

PVC 

тръбопровод 

Не Върнат в 

системата 

.Хидратна 

вар 

Няма Подмяна на 

тръбопровод

а 

20.06. 

2007 

11.15 14.30 Отработен 

технологичен 

Спукан 

тръбопровод за 

Не В 

смукателн

Няма Залепване 

На 
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разтвор рафинат в 

канавката над 

смукателна 

камера  

а камера тръбопровод

а 

21.07. 

2007 

7.30 11.00 Органична фаза Теч от 

уплътнение на 

фланец 

Не Върната в 

системата.

Зеолит 

Няма Смяна на 

уплътнениет

о 

03.08. 

2007 

11.20 12.30 Технологичен 

разтвор 

Теч от 

уплътнение на 

холендер на 

йонообменна 

колона 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

Няма Смяна на 

уплътнениет

о 

22.08. 

2007 

10.15 11.00 Технологичен 

разтвор 

Теч на 

оборотни 

разтвори от 

неръждаем 

тръбопровод 

на сорбционна 

инсталация 

Не В 

смукателн

а камера 

Няма Заваряване 

на 

тръбопровод

а 

03.09. 

2007 

15.00 18.30  

 

Технологичен 

разтвор 

Теч от спукана 

йонообменна 

колона 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

Няма Заваряване 

на 

йонообменн

ата колона 

07.09. 

2007 

12.00 15.30 Технологичен 

разтвор 

Спукано PVC 

коляно на 

тръбопровод за 

захранващи 

разтвори на 

сорбционна 

инсталация 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

Няма Подмяна на  

PVC коляно 

17.09. 

2007 

9.30 12.00 Технологичен 

разтвор 

Теч от помпа 

за излужващи 

разтвори 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

Няма Подмяна на 

набивка на 

помпа 

20.09. 

2007 

13.00 14.10 Технологичен 

разтвор 

Теч от спукана 

йонообменна 

Не В 

събирател

Няма Заваряване 

на 
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колона ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

йонообменн

ата колона 

01.10. 

2007 

10.00 10.30 Сярна киселина Теч от 

тръбопровод за 

сярна киселина 

Не В 

събирател

ен зумф и 

изпомпван

е към 

смукателн

а камера 

Няма Подмяна на 

тръбопровод

а 

08.11. 

2007 

9.30 10.30 Органична фаза Теч от спукана 

турбина на 

помпа за 

третирана 

органична 

фаза  

Не В 

специален 

варел 

.Върната в 

системата.

Зеолит 

Няма Залеване на 

турбината 

 

 

 

6.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията в КР(ИППСУКР) 

 

През 2007 г. са изпълнени посочените по-долу в Таблица 18 дейности от 

Инвестиционната програма на «Йонтех» ООД за привеждане в съответствие с условията 

на Комплексното разрешително на стойност 162 500 лв. 

 

Таблица 18. ИППСУКР 

№ Дейности Изпълнение на 
дейността 

Инвестиции, 
лв 

Допълнителни  
мерки 

1 Внедряване на системи за 
автоматизация на 
основните технологични 
процеси-сорбция, 
екстракция,електролиза  

КИП и А оборудването е 
закупено и доставено на 
територията на обекта;  
Подготвени са таблата за 
управление на 
технологичните процеси; 
Прокарани са 
захранващите кабели на 
системите за управление 
на сорбционната 
инсталация; 
Разработен е проект за 
автоматизиране на 
сорбционната инсталация; 

42000 - 
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2 Хидроизолация на 

съоръжение за съхранение 
на богати разтвори 

Направена е 
хидроизолация на южната 
страна на съоръжението 
за съхранение на богати 
разтвори с пласт от 
железни хидроксиди и 
глина ,който е с много 
ниски филтрационни 
свойства (K<2x10-5); 
Възстановена  е 
разрушената  от 
рекултивационните работи 
и поройните дъждове 
дренажна канавка откъм 
югоизточната част на 
насипището; 
Укрепен е  разрушения от 
наводненията скат под 
пътя откъм южната страна 
на съоръжението за 
съхранение на богати 
разтвори; 

39500 - 
 
 
 
 
 
 

3 Подмяна на технологичния 
тръбопровод от 
инсталацията до табана 

Подменени са 
етернитовите тръби на 
двата технологични 
тръбопровода с такива 
изработени от HDPE. 
Монтираните HDPE с 
диаметър Ф159мм и 
ф200мм тръбопроводи са с 
обща дължина 400 м 

36000 - 

4 Усъвършенстване на 
системата за оросяване на 
табана 

Оптимизирането на 
оросителната система е 
свързано с:  
-монтиране на капковидни 
оросителни станции към 
главните тръбопроводи за 
излужващи разтвори.Тези 
станции се състоят от 
HDPE тръби,към които са 
прикрепени тънки гъвкави 
перфорирани тръбички 
лежащи на повърхността и 
по скатовете на табана. 
-Правилно редуване на 
активните и пасивни 
периоди на излужване и 
оптимизиране на 
иригационната скорост 
-Подобряване на 
реагентния състав на 
излужващите разтвори   

45000 - 

 ВСИЧКО 162500  
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7.Преходни и анормални режими на работа 

 

• Изготвени са и се изпълняват инструкциите по Условия 15.1, 15.2  и 15.2.1 

• Докладване по Плана за собствен мониторинг (Условия 15.3) 

 

Изследванията на отделните компоненти при провеждането на собствения мониторинг, 

както и контролирането на състоянието на работната среда, се провеждат от 

акредитирани лаборатории и резултатите от изследванията се представят в протоколи. 

Тези изследвания не заместват регулярните изследвания, провеждани от контролните 

органи. На базата на провежданите изследвания и получените резултати от собствения 

мониторинг се набелязват мероприятия за предотвратяване/минимизиране 

замърсяването на околната среда  и подобряване състоянието на работната 

среда.Собствения мониторинг се провежда по специално изготвен и утвъден „План  за 

собствен мониторинг на “Инсталация за производство на електролитна мед и цинков 

сулфат ХМЦ „Димитър Асенов-с.Цар Асен» 

 

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.Ето защо през 

2007 г не са провеждани измервания на емисиите на вредни вещества в изпусканите 

отпадъчните газове.  

Установените на територията на площадката източници на неорганизирани емисии са 

органичната фаза в екстракционното отделение(химични агенти –фенол,ацетон и n-

хексан) и електролизните  вани в електролизното отделение(химичен агент –серен 

диоксид) През 2007 г. е проведено измерване на неорганизираните емисии на 

територията на площадката.Анализите са извършени от ОКА към РИОКОЗ-Пазарджик 

като измерените стойности на емисиите на ацетон,фенол,n-хексан и серен диоксид са 

под граничната стойност. Отделянето на емисии в атмосферата от органичната фаза се 

ограничава от факта ,че съоръженията в които протича процеса на течна екстракция 

представляват съдове от неръждаема  стомана , снабдени  с уплътнени капаци. За 

ограничаване емисиите на серен диоксид (т.нар киселинна мъгла) в електролизните вани  
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е поставен  слой от PVC топчета ,които „подтискат” отделянето и.Като допълнение 

конструкцията на сградата ,в която се помещават екстракционното и електролизното 

отделения е предвидена за естествена вентилация, която на практика не допуска 

натрупване и концентриране на евентуални емисии от технологичен процес. 

 

o Подземните 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 2007 г. е провеждан мониторинг на подземните води  единствено на сондаж С-1. 

Съоръжаването на мониторинговите сондажи С-2 и С-3 ще приключи до края на месец 

април 2008г. Анализите са извършени от «Регионалната лаборатория»-Пазарджик,а 

концентрациите  на сулфати,манган и желязо са по-високи от определените в 

КР.Евентуалните причини за повишението на  на концентрациите на горепосочените 

замърсители в подпочвените водиса посочени в т. 5.6.1 от настоящия Доклад. 

 

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 оросяване на 

насипището 

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 главна помпена станция за 

подаване към оросителните полета на насипището.  
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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 изгребна яма и договор с лицензирана фирма за 

тяхното извозване. 

 

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 дрениращитете се през насипапукнатините 

на масива в долнището на насипището разтвори. За целта в тези участъци са изградени 2 

броя дрениращи зумпфове и помпени станции за прехвърляне на тези води в схемата на 

процеса.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. 

Анализите са извършват от «Регионалната лаборатория»-Пазарджик. 

От Протоколите от изпитване e видно , че съдържанията на мед,манган и неразтворени 

вещества в определени периоди  са над допустимите граници преди района на 

площадката. Повишаване на  концентрацията на горепосочените показатели се 

забелязва най-вече след продължителни валежи,но до настоящия момент не е 

установена причината за това. 

 

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” ООД  
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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 са извършват от Химическата лаборатория на обекта 

 

o Мониторинг на работната среда 

 

- През 2007г от «Регионалната лаборатория»-Пазарджик са проведени 

измерванията на шум. Измерените стойности са под еквивалентно ниво на шум.  

- През 2007 г. е проведено измерване на параметрите на въздуха в сградата на 

Инсталацията за производство на катодна мед.Анализите са извършени от ОКА 

към РИОКОЗ-Пазарджик и Орган за контрол от вид С «Алфей»ЕООД.Измерените 

стойности на химичнити агенти (фенол,ацетон,n-хексан и серен диоксид ) са по-

ниски от граничните им стойности,съгласно Наредба №13 на 

МЗ,ДВ,бр.8/30.01.2004г.,изм. ДВ,бр.71/2006г (Приложение) 

- Направена е Актуализация на оценката на риска.(Приложение)Оценката на риска 

е изготвена от СТМ „Алфей” ЕООД –гр .София въз основа на Анекс/18.08.2007г 

към Договор /18.08.2004 г 

- През 2007 г е направена иднтификация  на : 

Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник „ 

Съпротивление на защитната заземителна инсталация на обекта 

Съпротивление на мълниезащитната инсталация на обекта 
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Идентификацията е направена от Орган за контрол от вид С «Алфей»ЕООД, а 

всички контролирани обекти съответстват на изискванията 

- Изготвен  ,утвърден е и се изпълнява План за превантивни действия по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (Приложение) 

- В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд,Наредба 

№14/1998 г за Службите по трудова медицина и Наредба №3 на МЗ от 1987 през 

2007 са извършени периодични медицински прегледи на работещите на 

територията на обекта 

 

 

8.Прекратяване работата на инсталациите или части от тях 

 

• 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. 

• Инвестицията за   изпълнение на  дейностите  в Плана е на стойност 11 600 лв  

• Всички мероприятия, предвидени с Плана са изпълнени в определения 

срок(Условие 16.5.).Изпълненитето на мероприятията е представено в Таблица 19 

 

Таблица 19. 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 
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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 

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 
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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 

 

 

9.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения 

 

 9.1.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 2007 г е актуализиран и утвърден «План за провеждане на спасителни и 

неотложни възстновителни работи при бедствия,аварии и катастрофи на обект 

ХМЦ»д-р Д.Асенов»-с.Цар Асен.Плана е съгласуван с Дирекция «Гражданска 

защита»-Пазарджик и РС»ПБЗН»-Пазарджик 

• Изготвене е и се изпълнява инструкцията по Условия 14.5 

• В изпълнение на Условие 14.8 от КР №117/2006 е изготвена и се води „Книга за 

наличието на опасни вещества и препарати,попадащи в обхвата на Приложение 3 

на ЗООС”  

• През 2007 г. на територията на Инсталацията за производство на катодна мед и 

цинков сулфат не е имало аварийни ситуации или крупна производствена авария с 

опасност за хората или околната среда. Възникналите аварийни ситуации 

територията на площадката  (Таблица 20) не се предизвикали каквото и да е 

замърсяване на околната среда.  

• Възникналите на територията на площадката аварийни ситуации се документират в 

Дневник(Условие 14.4) 

 



Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите за които е предоставено 

Комплексно разрешително №117/2006 на „Йонтех”ООД 

ЙОНТЕХ ООД ,с.Цар Асен ,обл.Пазарджик           
 

 

51 

 

Таблица 20. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи ,които 

са уведомени 

06.03. 2007 Спукан 

тръбопровод за 

захранващи 

разтвори на 

екстракционна 

инсталация 

Износване на 

материала от който 

е изработен 

тръбопровода 

Подмяна на  

тръбопровод 

- - 

14.05.2007 Запушване на 

участък от 

тръбопрод за 

сярна киселина 

на сорбционна 

инсталация 

Замърсена сярна 

киселина 

Подменен 

участъка от 

тръбопровода 

- - 

16.05.2007 Спукан 

тръбопровод за 

захранващи 

разтвори на 

сорбционна  

инсталация 

Неправилна работа Подмяна на 

тръбопровода 

- - 

04.06.2007 Спукан 

тръбопровод за 

излужващи 

разтвори на 

насипище за 

окисни и 

некондиционни 

руди-кота 365м 

Износване на 

материала от който 

е изработен 

тръбопровода 

или/и 

метеорологични  

фактори 

Залепване на 

тръбопровода 

- - 

05.06.2007 Спукан 

тръбопровод за 

излужващи 

разтвори на 

насипище за 

окисни и 

некондиционни 

руди-кота 365 м 

Износване на 

материала от който 

е изработен 

тръбопровода 

или/и 

метеорологични  

фактори 

Залепване на 

тръбопровода 

- - 

20.06.2007 Спукан Износване на Подмяна на - - 
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тръбопровод за 

рафинат в 

канавката над 

смукателна 

камера на 

главно помпено 

отделение  

материала от който 

е изработен 

тръбопровода 

тръбопровода 

20.07.2007 Спукан 

тръбопровод за 

излужващи 

разтвори на 

насипище за 

окисни и 

некондиционни 

руди-кота 365 м 

Износване на 

материала от който 

е изработен 

тръбопровода 

или/и 

метеорологични  

фактори 

Залепване на 

тръбопровода 

- - 

22.08.2007 Теч на оборотни 

разтвори от 

неръждаем 

тръбопровод на 

сорбционна 

инсталация 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Заварен 

тръбопровод 

- - 

03.09.2007 Спукана 

йонообменна 

колона № 5 

(нова)на 

сорбционна 

инсталация 

- Заварена 

йонообменна 

колона 

- - 

07.09.2007 Спукано PVC 

коляно на 

тръбопровод за 

захранващи 

разтвори на 

сорбционна 

инсталация 

Износване на 

материала 

Подменено PVC 

коляно 

- - 

20.09.2007 Спукана 

йонообменна 

колона № 2 

- Заварена 

йонообменна 

колона 

- - 
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(нова) на 

сорбционна 

инсталация 

08.11.2007 Теч от спукана 

турбина на 

помпа за 

третирана 

органична фаза 

в 

екстракционната 

инсталация 

- Залепена 

турбината 

  

 

 

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

които е издадено КР 

 

• През 2007 г не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейностите 

на инсталациите ,за които е издадено КР №117/2006 

 

 Таблица 21. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на 

инсталациите  

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

или 

възражението 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи ,които 

са уведомени 

- - - - - - 
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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» ООД . 

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

този доклад на трети лица. 

 

 

Управител „Йонтех”ООД:                                                           Дата: 08.05.2008 г.                                                                   

                      /инж.Валери Цеков/ 
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ФИГУРИ 
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Фигура 1.Генерален план на Инсталация за производство на катодна мед и 

цинков сулфат 
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Фигура 2.Разположение на измервателните устройства за вода и топлоенергия 
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Фигура 3. Управление на отпадъци 
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Фигура 4.Мониторинг на шум 
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Фигура 5. Сорбиращи материали 
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Фигура 6.Площадка за извършване на товаро-разтворни работи 
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Фигура 7.Мониторинг на подземни води 
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Фигура 8 .Мониторинг на почви 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


