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вград" ЕАД
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откриване
пацитет (КН
Само 5 от и
проби пока
снова на 
на инвести
ачителна ч

кинетични 
.  Тестовет
а пробите.
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Таблица 3

на находи

Участък

„Ада теп

Таблиц

Средн
Около
минер

Таблица 3

Вид 

SiO2 
Al2O3 
CaO 
Fe2O3 
K2O 
MgO 
Na2О 
ТiO2 
MnO 
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Таблиц

Таблицат
Минерал
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кварц, сл
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нисък. 

Таблица 3
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Общо 
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% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
С, стр. 34. 

, че в руд
актеристик
-голямо кол
флогопит и п
лизиращ по

ложка характ

Хими

SiO2

KMg3

(Na, 
(Mg,F
(Mg,F
(Mg,F
 

ВОС, стр. 235.

  ПРЕЦЕНКА Н

ИРАНО СЪОРЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

 
стр. 3-18 

е на химичн

o As Fe

145 3,1

алните ком
лумосилика

на рудата в у

Свежи

69,80
4,70 
8,63 
2,75 
2,19 
1,53 
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отенциал, н

ктеристика на
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Проектни чертежи на ИССМО 

 



МАЩАБ

ЧЕРТЕЖ №

КЛИЕНТ

ПРОЕКТ:

Чертеж :

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТАНТ 

ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК
„АДА ТЕПЕ“ НА НАХОДИЩЕ “ХАН КРУМ”, ГР.
КРУМОВГРАД ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА

1970 State Coordinate System and Baltic System
Българска координатна система 1970 и Балтийска
система

1:10,000
0 200 400 600m

DDP Boundary and Construction
Boundary (4m offset)
Граница на ПУП/Граница на
проектиране (4m отстояние)

Open Pit
Открит рудник

Open Pit Haul Road
Вътрешен

транспортен път

Sump Access Road
Път за достъп до зумпфовете

North Valley Sump
Северно дере - Зумпф

South Valley Sump
Южно дере - Зумпф

South Valley Starter Platform
Стартова платформа - южно
дере

Process Plant
Обогатителна фабрика

Emergency Disposal Pond
Аварийно депо за намиване

Emergency Spillway
Авариен преливник

Thickened Tailing Plant
Сгъстител на хвоста

IMWF Development Boundary
Граница на ИССМО

Raw and Process Water
Reservoir (RPWR)

Резервоар за оборотни
води (РОВ)

Surface Water Overflow Reservoir (SWOR)
Авариен резервоар за високи води (АРВВ)

Emergency Spillway (from SWOR)
Авариен преливник от АРВВ

Haul Road
Вътрешен транспортен път

Operational Spillway (from RPWR and SWOR)
Преливник от РОВ към АРВВ

North Valley Starter Platform
Стартова платформа - северно дере

Допълнителен чертеж

ROM Pad
Табан за руда



5m

Underliner drainage pipe
Дренажна тръба - под долен екран

Underdrain (approx 4-5m deep)
Дренаж по дъното (приблизителна дебелина 4-5м)

300m perimeter berm
Оградна берма на кота 3005m

Geomembrane liner
Геомембрана

1
2.5

1
1.5

1
2.5

310m perimeter berm
Оградна берма на кота 310

290m

Waste rock
Отпадна скала
от рудника

310

Tailings
Хвост

300

290

280

El
ev

at
io

n 
Ко
ти

1% fall to channel
1% наклон към канала

Edge containment bund (constructed
from clean rock)
Предпазен (задържащ) насип
(изграден от чист скален материал )

1
2 Starter platform (constructed

from clean rock)
Стартова платформа
(изградена от чист скален
материал)

286m

300mm drainage layer
Дренажен пласт с
дебелина 300мм

40mm well graded compacted gravel drainage stone in channel
Добре уплътнен подбран дренажен материал в канала - с размер до 40 мм

Flattened channel (invert
varies)
Плосък дренажен  канал
(с променливи наклони)

300mm protective layer
Предпазен пласт с
дебелина 300мм

Separation geotextile
(filtration fabric) or approved

other underneath bund
Сепариращ геотекстил
(филтърно платно) или
друг одобрен материал

Flattened channel
Плосък дренажен  канал

300mm
drainage layer

Дренажен пласт с
дебелина 300мм 285m

300mm protective layer
Предпазен пласт с
дебелина 300мм

Geomembrane liner
(Coletanche ES2)
Геомембрана

40mm well graded compacted gravel
drainage stone in channel
Добре уплътнен подбран дренажен
материал в канала - с размер до 40 мм

Edge containment bund
(constructed from clean rock)
Предпазен (задържащ)
насип (изграден от чист
скален материал)

286m

2
1

2.5
1

285m

Edge containment bund
Предпазен (задържащ) насип

5 Restored edge of starter platform
Преоформен откос на стартова
платформа

Geomembrane liner
(Coletanche ES2)
Геомембрана

300mm protective layer
Предпазен пласт с дебелина 300мм

Waste rock
Отпадна скала
от рудника

1

Starter platform
(constructed from
clean rock)
Стартова
платформа
(изградена от чист
скален материал)

Cross Section A-A Through Centre of Starter Platform
Напречен разрез А-А по ос Стартова Платформа

Refer to Drg No KGP100-0500-1210-GAD-1003
Съгласно черт. No KGP100-0500-1210-GAD-1003

Approx Scale 1:400
Приблизителен Мащаб 1:400

Cross Section B-B Through Intersection of Channel and Edge Containment Bund
Напречен разрез В-В през Дренажния Канал и Предпазен (задържащ) насип

Refer to Drg No KGP100-0500-1210-GAD-1003
Съгласно черт. No KGP100-0500-1210-GAD-1003
Approx Scale 1:200 Приблизителен Мащаб 1:200

Cross Section C-C Through Starter Edge Containment Bund
Напречен разрез С-С през Предпазен (задържащ) насип на Стартова платформа

Refer to Drg No KGP100-0500-1210-GAD-1003
Съгласно черт. No KGP100-0500-1210-GAD-1003
Approx Scale 1:200 Приблизителен Мащаб 1:200

МАЩАБ

ЧЕРТЕЖ №

КЛИЕНТ

ПРОЕКТ :

Чертеж:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТАНТ 

ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК
„АДА ТЕПЕ“ НА НАХОДИЩЕ “ХАН КРУМ”, ГР.
КРУМОВГРАД ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА

1970 State Coordinate System and Baltic System
Координатна система 1970 и Височинна
система Балтийска

Стартова платформа
Типови детайли



МАЩАБ

ЧЕРТЕЖ №

КЛИЕНТ

ПРОЕКТ:

Чертеж :

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТАНТ 

ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК
„АДА ТЕПЕ“ НА НАХОДИЩЕ “ХАН КРУМ”, ГР.
КРУМОВГРАД ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА

1970 State Coordinate System and Baltic System
Координатна система 1970 и Височинна
система Балтийска

Typical Long Section D-D Along Starter Edge Containment Bund
Типов Напречен разрез D-D по дължина на Предпазен (задържащ)

насип на Стартова платформа
Refer to Drg No KGP100-0500-1210-GAD-1003
Съгласно черт. No KGP100-0500-1210-GAD-1003

Approx Scale 1:500
Приблизителен Мащаб 1:500

Стартова платформа
Типови детайли



МАЩАБ

ЧЕРТЕЖ №

КЛИЕНТ

ПРОЕКТ:

Чертеж:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТАНТ 

ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК
„АДА ТЕПЕ“ НА НАХОДИЩЕ “ХАН КРУМ”, ГР.
КРУМОВГРАД ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА

GABION BASKET DETAILS
ДЕТАЙЛ НА ГАБИОНИ
SCALE 1:50 МАЩАБ 1:50

1970 State Coordinate System and Baltic System
Координатна система 1970 и Височинна система Балтийска

Северен Зумпф Типови Детайли



МАЩАБ

ЧЕРТЕЖ №

КЛИЕНТ

ПРОЕКТ:

Чертеж:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТАНТ 

ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК
„АДА ТЕПЕ“ НА НАХОДИЩЕ “ХАН КРУМ”, ГР.
КРУМОВГРАД ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА

GABION BASKET DETAILS
ДЕТАЙЛ НА ГАБИОНИ
SCALE 1:50 МАЩАБ 1:50

1970 State Coordinate System and Baltic System
Координатна система 1970 и Височинна система Балтийска

Южно Зумпф Типови Детайли
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Доклад на "ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ" АД, м. август 2011 г. 
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