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лнят пропу
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и банки от 
което Про
2 г.) на М
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проект от та
ната и соц
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же да се 
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ваха на 
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ни със 
, заедно 
хническо 
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 Орган
най-м

 Предо
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5. (1) Юри
ели, осъщ
втора и тр
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задължени
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кта; 
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овеждането
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ягащи прое

лица и е
и дейност
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е за защита

ия план мо
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ат при пром

о на тренир
о; 

общината 
ия относно:

от дейностт

при аварии

върху насе

и средств
становител

ЦИАЛНИТЕ И

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

о изисквани
6, с послед
идически ли
екти като 

еднолични
т в обекти
чл. 137 о
пасност за
, който съд

персонала, 

ане на после

и отгово

за изпълне

 структурит

 изпълните
а при бедств

оже да бъде
кон или в и

мяна на обс

ровки по и

информаци
: 

а им;  

 и начините

елението и 
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АВАРИЙНА ГО
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ние на пред
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НОЕМ
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енения).  В 
ПМК при уп
добив на 

и, собстве
авляващи 
 за устрой
ване на б

ето и околна

авария в о

руктури и 

двидените 

 по т. 4; 

ст при необ
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на аварий
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бходимост 
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ал. 1; 

йния план 

бщинския 

м;  

ителни и 
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вещества, о
кто и друга

единната 
рията;  

нищожаван

кални систе

ддържат в 
а на обекта
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ма споради
9mm), а най
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ия за изгот
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ически вещ
ция за опа
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ъците всле

вестяване; 

сили и сред
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реди 

вния проек
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линия) севе

 на 3km юж
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достъпни пр
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й-малко пре
е случи вед
4.1mm при
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ЛАТОСЪДЪРЖ
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НОЕМ
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еративен ц
селението" 
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асности за 

- да им сът

едствие на 

едства за за
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кт в Крумо
е) югоизточ
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ерно от гра
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е и водосна
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ез август (2
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и 72-часов
mm, а макс
са 1050.8 
на валеж

ИЯ 
РЕАГИРАНЕ 

ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 
МВРИ 2014 

бщинския 

аварийно-
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ащита на 

овград е 
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мовград и 
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абдяване. 
година с 
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0 години) 
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и обогатите
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ие извън т

ието, нами
ални аварий
вчари, Звън

телна инфо
ли, ще бъд
работени сх

на Плана
на разлив

ият План е 
ите на ДП
ти са следни

тифициране
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низация и о

динация с в

еми за сигна

                    ОЦ
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ата  площ
меделие за
юн и зелен
алите, в ра
т от теренит
онтрола на 

ългария се
тияни (85%
очната част

жено на п

ители и фи

ента все ощ
 бъдат нае
в ще е поте
елната фаб
човека би
брой се о

ство, като д
а от експло

територия

иращо се и
йни ситуац
нарка, Дъжд

ормация, от
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хеми за лог

а за авари
ви 
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щ са разпр
а собствен
нчуци върху
айона окол
те,  около к
държавата

е състои 
%) с турск
т на страна

потенциал

ирми - изп

ще не е уто
ети за прои
енциалния 
брика, пред
иха могли 
очаква да с
допълнител
оатация и ре

ята  на мин

извън райо
ии, включв
довник, Кък

тносно тран
а в бъдещи
гистика и тр

ийна гото

ачен  за въ
ращи се н
нти на дейст

циални авар
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ти в случай

ржавни орга

и комуника
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ръснати ма
ни нужди 
у невисоко
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предимно 
о мюсюлм
та, включит

лни авари

пълнители

очнен оконч
изводствени
брой на по
дварителнит
да работя
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екултиваци

нния обект
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и актуализа
ранспорт.  
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чателния бр
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дещия руд
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рни за дейс

ария; 
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КРУМОВГРАД,
НОЕМ

а, чиито ж
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ни почви в
итаеми в о
представля
а агенция п

актикуващи 
лцинство, п
чвателната

уации 

орията на 

рой на служ
оддръжка н
елите, анга
за нивото н
екта, на ф
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ник и изло
умовград и 
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за превоз н
зи План, ко

редни сит

ия на дейст
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ствия при а
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жителите, 
а минния 
ажирани в 
а заетост 
азата на 
овека, на 
ника, при 

ожено на 
околните 

на опасни 
огато има 

туации в 

твията на 
а авария. 

аварии; 
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т въздейст
кт, настоящ
планове на

щина или о
и планове 

И ВЪЗДЕЙСТВИ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

а аварийни 

, за да дад
редостави 
ателно се о
дставляващ
видени ава
и определя
и и полезн

твие върху 
щият План с
а общинско
област.  Д
на терито

ИЯ 
РЕАГИРАНЕ 

ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 
МВРИ 2014 

ситуации 

де насоки 
подробна 
очаква от 
щ всички 
рии, като 
янето на 
ни насоки 

околната 
следва да 
о ниво, за 
ДПМК ще 
орията на 



 
Прое
 

3.0

3.1 

 

ект №  7879140

 ОПИ

Кратъ

Проектът
рудник, 
годишен 
години.  
концентр
обекта, в
документ
преработ
Интегрир
че за за
закриван

Мината и
експлоат
Територи
минимиз
се пости
буферна
държавн

Фигур

         

0150 

САНИЕ Н

ък прегле

т "Крумовг
разположе
добив в ра
Рудата ще

рат, който 
в друго пр
ти  за този
тката на р
рано съоръж
аема миним
нето да пред

и съоръжен
тирани от 
ията на П
ирана през
игне миним
 зона.  Ця
а собствено

ра 3-1: Мест

                        

ПРО

НА ПРОЕ

ед 

рад" предв
н в южнат
азмер на 85
е се прера
ще се тра
редприятие
и тип дейн
рудата, ще
жение за м
мална пло
дставлява п

нията за пр
ДПМК - дъ
Проекта (ф
з отделните
мална пло
лата площ
ост. 

тоположение

    ОЦЕНКА НА

ОЕКТ ЗА ДОБИ

 
стр. 3-6

ЕКТА 

вижда изгр
та част на
50 000 тона
аботва чрез
анспортира 
, което пр
ност.  Стер
е се трети
инни отпад
щ,да осигу
приемлива 

реработкан
ъщерно др
физическото
е етапи на р
ощ на опе
щадка се ра

е на проекта 

А СОЦИАЛНИТ

ПЛАН ЗА АВА

ИВ И ПРЕРАБО

O

раждане и 
а България
а златосъдъ
з флотация
за по-нат
итежава не
рилната ск
ират  на
дъци (ИСМО
урява макс
част от мес

адобитата 
ружество, 1
о простран
развитие на
еративните 
азполага на

за златодоб

ТЕ И ЕКОЛОГИ

АРИЙНА ГОТО

ОТКА НА ЗЛАТО

OБЩИНА КРУМ

експлоата
я (Фигура 3
ържащи руд
я (физическ
атъшна пр
еобходимит
кална маса
територият

О), което е п
имална ста
стния пейза

руда ще бъ
100% собст
нство, коет
а проектира
дейности,

а  85 хекта

бив в гр. Крум

ИЧНИ ВЪЗДЕЙ

ОВНОСТ И РЕА

ОСЪДЪРЖАЩ

МОВГРАД, БЪ
НОЕМВР

ация на  
3-1), с пла
ди, за перио
ко разделя
реработка  
те разреш
а и отпадъ
та на обе
проектиран
абилност и
аж. 

ъдат изгра
твеност на
то ще зае
ането , така
, включите
ара земя, к

мовград 

СТВИЯ 
АГИРАНЕ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
РИ 2014 

открит   
аниран 
од от 8 
яне) до  
извън 
ителни 
ъкът от 
екта, в 
но така, 
и след 

дени и 
а ДПМ.  
ема) е 
а че да 
елно и 
която е 

 



 
Прое
 

 
 
3.2 

 

ект №  7879140

Разра

Задад
получ
изгра
в експ

План
конце
е пла
годиш
прера
на пр

         

0150 

аботване

дената вре
чаване на в
ждането на
плоатация, 

ира се пре
ентрат с 686
анирана да
шния пери
аботката на
оекта. Цяло

                        

ПРО

 и операт

емева рамк
всички нео
а обогатите
е 125 седм

едприятието
6 000 унции
а преработ
иод на 
а депониран
остният пла

    ОЦЕНКА НА

ОЕКТ ЗА ДОБИ

 
стр. 3-7

тивна дей

ка за реали
бходими ра
елната фабр
мици (около

о да работ
и съдържан
тва годиш
експлоатац
на руда, с н
ан на обект

А СОЦИАЛНИТ

ПЛАН ЗА АВА

ИВ И ПРЕРАБО

O

йност 

изация на 
азрешителн
рика,до пъл
о 2.5 г.). 

ти 8 години
ние на злат
но 0.85 м
ция на 
ниско съдъ
та е предста

ТЕ И ЕКОЛОГИ

АРИЙНА ГОТО

ОТКА НА ЗЛАТО

OБЩИНА КРУМ

проекта,коя
ни докумен
лната й гото

и, през кои
о.  Обогати
илиона тон
находищет
ржание, пр
авен на Фиг

ИЧНИ ВЪЗДЕЙ

ОВНОСТ И РЕА

ОСЪДЪРЖАЩ

МОВГРАД, БЪ
НОЕМВР

ято започва
нти и завър
овност за п

ито да про
ителната ф
на руда п
то, включ
редвидено з
гура 3-2. 

СТВИЯ 
АГИРАНЕ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
РИ 2014 

а след 
ршва с 
пускане 

изведе 
абрика 
рез 8-
ително 
за края 



 
Прое
 

 

ект №  7879140

Фигур

 

Проек
конве
образ
извър

         

0150 

ра 3-2: Цяло

ктът предв
енционални
зуваните м
ршване на 

                        

ПРО

остен ситуац

вижда експ
 методи з
минни  от
минните 

    ОЦЕНКА НА

ОЕКТ ЗА ДОБИ

 
стр. 3-8

ционен план 

плоатацията
за добив 
тпадъци. М
работи вкл

А СОЦИАЛНИТ

ПЛАН ЗА АВА

ИВ И ПРЕРАБО

O

на площадка

а на откри
на руда и
Минното об
лючва 23.7

ТЕ И ЕКОЛОГИ

АРИЙНА ГОТО

ОТКА НА ЗЛАТО

OБЩИНА КРУМ

ата 

ит рудник, 
и намалено
борудване,
7 m3 хидра

ИЧНИ ВЪЗДЕЙ

ОВНОСТ И РЕА

ОСЪДЪРЖАЩ

МОВГРАД, БЪ
НОЕМВР

с използва
о количест
 предвиде
авличен ба

СТВИЯ 
АГИРАНЕ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
РИ 2014 

 

ане на 
тво на 
ено за 
агер и 



 
Прое
 

3.3 

3.3.

3.3.

 

ект №  7879140

рудни
взрив
дневн
насел

На ба
троше
съдър
непре
троша
на шу

Около
изгра
експл
за ра
терен

Обога
непос
отпад
флота
съоръ
Рудни
ще с
флота

Хвост
преми
ИССМ

Схем

.1 Осно

Пълн
съоръ
да от
флота
химик

.2 Трош

Добит
стаби
там р
се тра

         

0150 

ични камио
вни работи 
ни смени, та
ление. 

аза на тес
ене и смил
ржание на 
екъснат ре
ачката  ще 
умови емис

о 300 душ
ждането, к
лоатацията.
абота по вр
ните. 

атителната 
средствено 
дъци (ИССМ
ационни съ
ъженията з
ичният маш
се извърш
ационната 

тът от обог
инава през
МО, заедно 

ма на прер

ва за прое

ата технол
ъженията ка
тбележим, 
ация. Не 
кали, както 

ене 

тата руда щ
илен темп н
рудата се по
анспортира

                        

ПРО

ни, с полез
от началн
ака че да с

стова прогр
ане на руд
злато и 

ежим, 24 ч
работи сам
ии през нощ

ши (пряко
като броят 
.  Около 50 
реме на за

фабрика 
до Интегр

МО)  и на о
ъоръжения 
за поддръж
шинен парк 
шват в от
фабрика. 

гатителната
сгъстяване
със стерил

работката

ектиране н

логична схе
ато цяло, а
че процес
се налага
и на висока

ще се транс
на захранва
одава към ч
а,с конвейер

    ОЦЕНКА НА

ОЕКТ ЗА ДОБИ

 
стр. 3-9

зен товар о
ните хоризо
се намалят 

рама бяха 
дата, с посл
сребро. Об
аса дневн
мо 12 часа 
щта.  

наети) щ
име се н

 души ще п
акриването 

ще се на
рираното с
коло 1 км ю
ще бъдат р
жка на фаб
и поддръж
тделна сг

а фабрика 
е до пастоо
лната скалн

а 

на техноло

ема е даде
а най-важни
сът включв
а използва
а температу

спортира с 
ане на фаб
челюстна т
р, до силоз 

А СОЦИАЛНИТ

ПЛАН ЗА АВА

ИВ И ПРЕРАБО

O

от 40 тона. 
онти. Откри
шумовите в

избрани п
ледваща фл
богатителн
но, 7 дни 
на ден, за 

ще работят
намалее  н
преминат пр
на дейнос

амира отст
съоръжение
южно от отк
разположен
бриката, ск
жката на ав
рада, на 

(отпадък от
образен ма
на маса от р

огичната сх

на на Фиг. 
ите от тях с
а техника 
ане на агр
ура или вис

камиони до
риката с ру
рошачка, сл
и оттам се 

ТЕ И ЕКОЛОГИ

АРИЙНА ГОТО

ОТКА НА ЗЛАТО

OБЩИНА КРУМ

Предвижд
итият рудни
въздействи

роцеси на 
лотация, до
ата фабри
в седмиц
да се избе

на обект
на 230 душ
рез допълн
стта и възс

трани на х
е за съхра
крития рудн
ни в една сг
клад, офис
томобили н
около 60

т преработ
атериал и щ
рудника. 

хема 

3-3. На сх
са описани 
на физиче
ресивни и 
соко наляга

о табан.  Та
уда, чрез че
лед което н
подава за с

ИЧНИ ВЪЗДЕЙ

ОВНОСТ И РЕА

ОСЪДЪРЖАЩ

МОВГРАД, БЪ
НОЕМВР

дат се проб
ик ще рабо
ия върху ме

преработк
о  концентр
ика ще раб
цата. Един
егне генери

та по вре
ши по вре
нително обу
становяван

хълма Ада
анение на 
ник. Мелнич
града, заед
си и събле
на предпри
00м север

тка на руда
ще се депо

хемата са д
по-долу.  Т
еско разде
силно то

ане. 

абанът позв
елен товара
натрошенат
смилане. 

СТВИЯ 
АГИРАНЕ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
РИ 2014 
ивни и 
оти с 2 
естното 

ка чрез 
рат със 
боти в 
ствено  
рането 

ме на 
еме на 
учение, 
ето на 

а тепе, 
минни 

чните и 
дно със 
екални. 
иятието 
рно от 

ата) ще 
онира в 

дадени 
Трябва 
ляне - 
оксични 

волява 
ач.  От 
та руда 



 
Прое
 

3.3.

3.3.

3.3.

3.3.

 

 

ект №  7879140

.3 Съор

Рудат
Смил
матер
верти
на ст
отстр

.4 Съор

Основ
рудат
флота
минер
повър
прину
задви
насоч
твърд
възду
клетк
преми

Конди
флота
повър
извър
възду
метал
(Aerof
диспе

.5 Обраб

Крайн
пакет
конте

.6 Хвост

Матер
обезв
отпад
от хв
фабр

         

0150 

ръжения за

та от сило
лането се и
риал се с
икална стри
триването, 
рани и да се

ръжения за

вният обог
та, ще се о
ационни м
ралната м
рхностни с
удително въ
ижван от 
чват към по
дите части
ушните мех
ка, където о
инава към с

ициониране
ационните 
рхността на
ршва с по
ушни мехур
лите.  Реа
float 208); п
ергираща ф

ботка и съ

ният концен
тира в чувал
ейнери. 

т 

риалът, ко
воднява до
дъчна (стер
воста вода
ика. 

                        

ПРО

а смилане

оза се прех
извършва 
смесва с в
иваща мелн
нежелания

е върне за п

а флотаци

гатителен п
осъществяв
машини, к
маса се 
войства. В
ъздух, койт
електродви
овърхностт
ци от пул
хурчета и с
образуват 
следващата

ето на мин
вани, се по
а частицит
омощта на 
рчета, коит
агентите вк
пенообразу
функция (Na

ъхранение

нтрат ще се
ли, складир

ойто излиз
о гъста ма
рилна) скал
а ще се р

    ОЦЕНКА НА

ОЕКТ ЗА ДОБИ

 
стр. 3-10

хвърля към
едноетапно
вода и по
ница за пре
ят остатък 
повторно см

ия 

процес, за 
ва чрез фл
където из
осъществя

В основата 
то се диспе
игател. Фо
а на флота
па. Хидроф
се насочват
пяна. Пяна
а операция

нералните 
остига с до
те (получав
реагенти,

то са дост
ключват ка
увател (Cyt
a2OxnSiO2, 

е на концен

е обезводня
ра се и се т

за от вана
аса и ще с
лна маса, за
рециклира 

А СОЦИАЛНИТ

ПЛАН ЗА АВА

ИВ И ПРЕРАБО

O

м конвейер
о, в мелни
олучената 
еработка до
от по-едр

милане.   

отделяне 
отация. Фл
звличането
ва на ба
на флотац
ргира по ме
ормираните
ационната 
фобните ч
т към повъ
ата прелива
. 

частици,
бавяне на 
ва се меде
 които по
атъчно уст
алиев амил
tecOrePrep 
известен ощ

нтрата 

ява на фил
товари за тр

ата за Кон
се подава 
а депонира
и ще се 

ТЕ И ЕКОЛОГИ

АРИЙНА ГОТО

ОТКА НА ЗЛАТО

OБЩИНА КРУМ

р и се под
ица. Прахо
суспензия 
о фин мате
рата фракц

на златот
лотацията с

назлатни
азата на 
ционите ма
еханичен н
е въздушн
клетка, вза
астици се 
рхността на
а от флота

преди под
реагент, ко
н сулфат).
одпомагат 
тойчиви, та
лксантогена
F 549) и н
ще като "теч

тър-преса, 
ранспортир

нтролна ф
по тръбоп

ане в ИССМ
използва в

ИЧНИ ВЪЗДЕЙ

ОВНОСТ И РЕА

ОСЪДЪРЖАЩ

МОВГРАД, БЪ
НОЕМВР

дава за см
ообразният 
се подав

ериал.  На ф
ция  може 

то и сребр
се реализи
ите частиц
различнит

ашини се п
начин от им
ни мехурче
аимодейств
прикрепва

а флотаци
ационната 

даването и
ойто сулфид
.  Флотаци
образуване
ака че да 
ат; дитиоф
натриев сил
чно стъкло

след което
ране в запе

флотация, 
провод, зае
МО.  Извле
в обогатит

СТВИЯ 
АГИРАНЕ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
РИ 2014 

милане.  
смлян 

ва към 
фазата 
да се 

ото от 
ра във 
ци от 
те им 
подава 
мпелер, 
ета се 
вайки с 
ат към 
онната 
вана и 

м към 
дизира 
ята се 
ето на 
улавят 
фосфат 
ликат с 
"). 

о ще се 
чатани 

ще се 
едно с 
чената 
елната 



 
Проект №  78791
 

Фиг

   

140150 

гура 3-3: Цялостн

                

на технологична с

       ОЦЕНКА НА СО

 
стр. 3-11 

схема на обогати

ОЦИАЛНИТЕ И ЕКОЛ

телната фабрика

ЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙС

ПРОЕКТ ЗА

 

СТВИЯ ПЛАН ЗА АВА

А ДОБИВ И ПРЕРАБО

O

АРИЙНА ГОТОВНОС

ОТКА НА ЗЛАТОСЪД

OБЩИНА КРУМОВГ

 

СТ И РЕАГИРАНЕ 
ДЪРЖАЩИ РУДИ, 
ГРАД, БЪЛГАРИЯ 
НОЕМВРИ 2014 



 
Проект №
 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

  

№  7879140150 

Интегри
(ИССМО

Изходна 

При опре
разгледа
варианти
максимал
интегрир
маса от д
разполаг
Предвари
разполож
площадка

Общо оп

Концепци
материал
здравина
вътрешни
в обогати
началнат
последст
на ИССМ
има Пла
икономик

Като мат
започван
добити п
пътищата
скалният
разтовар
хвоста.   

ИССМО 
върху ст
след това
до кота45
съоръжен
дейности

До края 
депонира
преработ

ирано съ
О) 

информа

еделянето 
ни различн
и, така че 
лна стабил
ан тип, в ко
добива в Ру
ане на бъ
ителните о
жението на
а. 

писание 

ията за ИС
л, в които д
ата, необход
ия дренаж. 
ителната ф
та фаза на
твие ще се 
МО ще запо
н за управ
ката и енер

териали за
не на минн
при изгражд
а на терит
 материал 
рва и разст

ще бъде из
артови пло
а при експл
50м. Това щ
нието, да 
и в открития

на осмата 
ат около 15
тката на руд

        

П

ъоръжени

ция и Избо

на технол
ни вариант
да се ми

лност и без
ойто може д
удник "Ада 
ъдещето И
ценки на к
а рудника и

ССМО вкл
да се депон
дима за ця
 Дренирани
абрика. ИС
а проекта щ
обединят в
очне през р
вление на 
гетиката. 

а изграждан
ите дейнос
дане на ра
орията на 
ще се изво
тила с цел 

зградено въ
ощадки, в о
лоатацията 
ще позволи
бъдат реку
я рудник. 

година от е
5.1 милиона
да (хвост).

            ОЦЕНК

ПРОЕКТ ЗА ДО

 
стр. 3-12 

ие за съ

ор на мест

логията за 
ти - класи
нимизира 
зопасност. 
да се съхр
Тепе". Пър
ССМО - с
капацитета,
и пътя за 

лючва изгр
нира сгъсте
ялостната с
ите от хвос
ССМО ще б
ще действа
в едно общ
ранните ета
минните от

нето на ко
сти, ще се 
аботната п
обекта.  С

озва с камио
изграждан

ъзходящо, 
основата н
на рудника
и, по-ниско 
ултивирани

експлоатац
а тона скал

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

ъхранени

тоположен

третиране 
ческо хвос
заеманата 
 Избран е
анява и сгъ
рвоначално 
съответно 
 както и ва
достъп, до

раждане на
ения хвост. 
стабилност 
ста води ще
ъде изград
а като две 
о.  Рекулти
апи от експ
тпадъци, о

омпонентите
използват 

площадка н
След започв
они от откр
не на клетк

като минни
на дерето,
а, ще се над
разположе
и и залесен

цията на пр
лна маса и 

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

ие на м

нието 

на минни
стохранилищ
от съоръж
вариантът

ъстен хвост
бяха набел
северно и 
ариантите з
оведоха до 

а клетки о
Скалният 
на съоръже
е бъдат връ
ено в две м
отделни съ

ивацията на
плоатацията
добрен от 

е на ИССМ
почвата и
на обогати
ване  на д
рития рудни
ките, в кои

ите отпадъц
на приблиз
дграждат по
ните и завъ
ни още по 

редприятиет
6.2 милион

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

минни от

ите  отпадъ
ще и алте
жението пл
т за съоръ
т, и стерилн
лязани две
южно от 

за оптимиз
о избора на

от стериле
материал о

жението, а с
ъщани за из
малки дере
ъоръжения
а по-нискит
а на рудни
Министерс

МО, необхо
и скалния м
ителната ф
добивните д
ик до ИССМ
ито ще се 

ци ще се ра
зителна ко
остепенно в
ършени уча
 време на

то, в ИССМ
на тона отп
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тпадъци 

ъци бяха 
ернативни 
лощ, при 
жение от 
на скална 
 места за 
рудника. 

зиране на 
а южната 

н скален 
осигурява 
също и за 
зползване 
та, като в 
я, които в 
е скатове 
ка. ДПМК 
ството на 

одимо за 
материал, 
фабрика и 
дейности, 
МО, ще се 
депонира 

азполагат 
та300м и 
в стъпала 
астъци на 
минните 

МО ще се 
падъци от 



 
Проект №
 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.6 

  

№  7879140150 

Управле

Въведен

Планът з
среда и у
повърхно
водите, к
са били в
след тов
пречиств
фабрика,
хвоста, д
допълнит
приблизи
р.Крумов
дрениращ
повърхно

Разработ
стратегия
използва
проекта 
самостоя
територи
събиране
дъждовни
потенциа

При нео
пречиств
стандарт

Водосна

Разчетит
нормални
дъждовни
това, ще
кладенец
Крумовиц
нужди, за

Комуник

Обектът 
чрез опти
се внед

ение на во

ние 

за управле
успешното и
остните вод
които постъ
в контакт с 
ва да бъда
ване, съглас
, ще се и
дренирани о
телни коли
ително 0.3 
вица (вж. по
ща система
остта му. 

тена бе сис
я за управл
а за съхран

(рециклир
ятелен рез
ията на об
е и повторн
и води, тъй
ално  замър

обходимост 
вани в пре
тите за пите

абдяване 

те по проек
и условия,
и води, съ
е се осигу
ц, разполож
ца. ДПМК и
а срок от 10

кации 

 ще бъде с
ичен кабел,
дри и сис

        

П

одите 

ние на вод
изпълнение
ди на терит
ъпват на раб
тях. Тези в
ат използва
сно разреш
зползват о
отИССМО и
ичества вод
км югозап

о-долу).ИСС
а, поради 

стема с дв
ление на во
няване на в
рани и д
зервоар, щ
бекта и от 
но използва
й като със с
рсяване, изв

от зауств
ечиствателн
ейни води.

кта прогнози
 т.е. пред
ъбрани от 
рява допъ
жен югозап
има влязло

0 години. 

свързан с о
, който ще п
стема, бла
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дите играе 
е на проект
торията на 
ботните пл
оди, които 
ани за дей
шително за 
основно во
и от другите
да, те ще
падно от 
СМО е пре
което ням

ва резервоа
одите с нул
вода,необх
допълнител
ще се съб

 открития 
ане на вод
събирането
вън работн

ване във 
но съоръж

ират позит
дприятието 
цялата пр
лнително 
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обществена
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агодарение
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заустване. 
оди, генери
е оператив
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обогатител
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ара за вода
лево зауств
ходима за п
лни колич
ира дъждо
рудник. Т
ите, както 
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ата площад

воден обе
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ивен воден
ще може 
оизводстве
количество
богатителн
азрешителн
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АБОТКА НА ЗЛ
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роля за опа
тият принци
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кто и улавя
контакт с ра
о проекта 
В работата
ирани от о
ни зони. Ко
т от сонда
ната фабр
а бъде обо
образува в

а, което по
ане. Едини
производст
ества вод
овна (повъ
ова ще да
и за безопа
предотвра

дка. 

кт,, всички
качество, 

н баланс на
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ена площад
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но за водо
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яне на води
аботните зо
или заусте
а на обогат
обезводняв
огато са нео
аж, разпол
рика, в бл
орудвано с 
водно огле

озволи при
ият резерво
твените дей
да), а в 
ърхностна) 
ава възмо
асно управ
ати възмож

и  води щ
което отго

а годишна 
и с рецикл
дка. Незав
ода, чрез с
ка, в близо
оползване з
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околната 
вление на 
ждане на 
ите, които 
они, могат 
ени, след 
тителната 
ането на 
обходими 
ложен на 
лизост до 
цялостна 
едало на 

емане на 
оар ще се 
йности от 

другия, 
вода от 
жност за 
вление на 
ността за 

ще бъдат 
оваря на 

база, при 
лирани и 
исимо от 
сондажен 
ост до р. 
за такива 

румовград 
и глас. Ще 
мобилни 
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радиопри
обект. 

Път за д

Предлож
съществу
която пр
интензив
Победа, 
улеснява
пътя за 
съществу
разширен

На терит
вътрешен
района н
тежкотов
Настилка
подравня

Пътищат
рамките 
рудник д
бъде с д
стена.  В
стена.  
подравня

Отпадъч

Отпадъчн
се трети
отпадъци
оборудва
нея  от 
разрешит
битови о
такава де

Складир

Ще се о
обогатите
мобилнот
се достав
ще бъде

иемници ще

достъп и 

женият път
уващ второ
рави връзка
вен трафик 
ще бъдат 

ат разминав
достъп от

уващ черен
н и асфалти

торията на 
н път с дъ
на трошачк
варните кам
ата на пъ
яване с грей

а за достъ
на произв

до насипнит
дължина от
Втори път, с
Настилката
яване с грей

чни потоц

ните потоци
рат  чрез 
ите, съдъ
ането, ще с
подизпъл

телни доку
отпадъци щ
ейност.  

ране и зар

сигури съх
елната фа
то минно о
вят с цисте
е изолиран

        

П

е осъществ

изгражда

 за достъ
класен, асф
а с главни
в тази път
изградени

ването на те
т асфалти
н път, с п
иран, за да 

производс
ължина 950 
ката.  Този
миони, за 
ътя ще е 
йдер и орос

ъп до ИСС
водствената
те стени (д
т 1,9 км и щ
с дължина 7
а му ще 
йдер и орос

ци 

и от сгради
разделна 
ржащи въ
се съхраняв
нители, ко
менти. . От
ще се събир

реждане н

хранение на
абрика, ле
борудване.
ерни, от тър
на, за да 
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вяват връзк

ане на про

ъп до про
фалтов път
ия път към
тна отсечка
и 7 разшир
ежкотоварн
ирания път
приблизите
се сведат 

ствената пл
м, който щ

и вътрешен
които има 
от чакъл

сяване с во

СМО (които
а площадк
диги) на съ
ще свързва
760 м, ще 
е от чакъ
сяване с во

ите, на тери
система, с
ъглеводоро
ват разделн
оито притеж
тпадъците 
рат от вън

на горива

а дизелово
еките авто
. Всички не
рговски дос
се предот
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ка помежду

оизводств

оизводствен
т, т.е. пътна
м Крумовгр
а на второк
рения на с
ни превозни
т, до обек
лна дължи
праховите е

лощадка се
ще свързва
н път ще б
наложени 

, с посто
да. 

о не са за 
ка) ще оси
ъоръжениет
а открития 
води към п
ъл, с посто
да, когато е

иторията на
съобразно 
оди, образ
но на площ
жават съот
от офисите
ншна фирм

а 

о гориво за
омобили, 
еобходими 
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тврати еве
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АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

у си, на тер

вените ин

ната площ
а отсечка с д
рад. Тъй к
класния път
съществува
и средства. 
кта, ще бъ
ина 950м. 
емисии до м

е предвижд
а изхода на
бъде изгра
ограничен
янна подд

обществе
игуряват до
то .  Едини
рудник със
лощадката 
оянна подд
е необходим

а промишле
отпадъчния
зувани от 
адката и щ
тветните р
е и помеще
а-изпълнит

а нуждите 
рудничния 
за работни
оната за съ
нтуален ра
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КРУМОВГРАД,
НОЕМ

риторията 

нсталации

щадка пред
дължина ок
като се оч
т между Зв
ащия път, 

 Втората о
ъде по тр
Този път 
минимум. 

да изгражд
а открития 
аден за нуж
ния за общ
дръжка, вк

но ползван
остъпа от 
ият от пъти
ссеверната
а на южната
дръжка, вк
мо. 

ената площ
я поток. Н
 поддръж

ще се извозв
регистрацио
енията за х
тел, лиценз

на оборуд
машинен 

ия процес го
ъхранение н
азлив на 
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на целия 
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дставлява 
коло 2km, 
чаква по-
вънарка и 
които да 
тсечка на 
асето на 
ще бъде 

дането на 
рудник с  
ждите на 
щ достъп.  
ключваща 

не, т.е. в 
открития 

ищата ще 
а насипна 
а насипна 
ключваща 

щадка, ще 
Например, 
жката на 
ват извън 
онни или 
хранене – 
зирана за 

дването в 
парк и 

орива ще 
на горива 
гориво и 
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замърсяв
бензин, к
гориво. 

Автомив

В близос
автомивк
за отвеж
събират 
разполож
Замърсен

Електро

Електроз
електрор
бъде свъ
бъде раз
на различ

Сгради 

Сградите
постройк
Контролн
обогатите
складове

Оценката
броя пер
подсилен
ламарина
използва

Пожарна

Пожарна
хидранти
стратегич
изискван
осигурява
предназн

ване на ра
които биха б

вка 

ст до район
ката. Ще пр
ждане на за

уловените
жената в с
ната вода щ

озахранва

захранванет
разпределит
ързан с под
зположена о
чните съоръ

е се класиф
и. Архитект
ните зали с
елната фаб
е и помещен

а на необхо
рсонал и фу
ни строител
а, а подов
ат местни ст

а безопас

та безопа
и, шкафове
чески места
ия и разп
а от резерв
начен за так

        

П

аботната пл
били нужни

на за преза
едставлява
амърсената 
е дъждовн
съседство 
ще се подав

ане и елек

то на 
телно друж
дстанция Кр
основна под
ъжения на 

фицират ка
турните сгр
са тези, в к
брика. Инд
ния с произ

одимостта о
ункциите на
лни блокче
вете - дюш
троителни м

сност 

сност ще 
е за пожа
а на терито
оредби. Во
воара за св
кива ситуац
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лощадка и 
и, могат да 

ареждане с
а площадка
 вода към 
ни води 
площадка 

ва чрез пом

ктрическа

минния 
жество, чрез
румовград (
дстанция (2
територият

то архитек
ради включ
които се уп
дустриалнит
зводствено 

от изгражда
а отделнит
ета или тух
шеме върху
материали,
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рни марку
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одоснабдяв
вежи води, 
ции.  
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водните о
бъдат осигу

с дизелово 
а с бетонна 
утаителен 
и разливи
за преза

мпа в зумпф

а мрежа 

обект щ
з подземен
(110 kV / 20
20 kV), за д
та на обекта

турни, конт
чват админ
правлява тр
те сгради в
оборудване

ане на сград
те зони. Сгр
хли. Покри
у бетонова
 доколкото 

игурена по
учи и пожа
обекта и с
ването за 
в който ще 
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АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

обекти. Мин
урени от ме

гориво, ще
настилка и
зумпф. В з

ите на ди
реждане с
фа към масл

ще осигур
 високовол
0 kV). В сам
да улесни е
а.  

тролни зали
истративни
рошачния п
включват ц
е. 

ди и съоръж
радите ще 
вите ще б
а основа. 
е възможно

осредством 
арогасители
ъгласно съ
противопож
се поддърж
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КРУМОВГРАД,
НОЕМ

нимални ко
естни доста

е бъде разп
и обваловка
зумпфа същ
изелово го
с дизелово
лоуловител

ри от 
лтов кабел, 
мия минен 
електрозахр

и или инду
и офиси и т
процес и ра
цехове/рабо

жения е баз
бъдат пост
бъдат от го
Максималн
о. 
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оличества 
авчици на 

положена 
а,с наклон 
що ще се 
ориво от 
о гориво. 
л. 

местното 
който ще 
обект ще 
ранването 

устриални 
тоалетни. 
аботата в 
отилници, 

зирана на 
троени от 
офрирана 
но ще се 

ожарните 
ожени на 
законови 

ли ще се 
пециално 
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Охрана 

Всички л
територи
разполож
охраната
всички сл
извършва

Около в
обогатите
отдалече
врати. 

Закрива

Цели 

Планът з

 Пости

 Опазв

 Намал
насър

 Мини

Одобрен
закритият
критерии

 Физич
за око

 Химич
опасн
околн

 Биоло
съвме
насел

Едноврем
експлоат
обогатите
ненужнат
представ

ица, които 
ията на об
жена до ад
а в админис
лужители и
а проверка 

всички съ
елната фаб
ените помпе

ане и възс

за закриван

игане на въ

ване на здр

ляване ил
рчаване към

мизиране н

ата страте
т обект да
: 

ческа стаби
олната сред

ческа стаб
ност за здр
ната среда; 

огична ст
естимо с о
ление. 

менно с 
ация, ДПМ
елната фа
та инфрас
вителите на

        

П

влизат в об
екта  ще 
дминистрати
стративната
и превозни
и претърсв

ъоръжения 
брика, ИСС
ени съоръж

становяв

е на обекта

зможност з

равето и без

ли отстран
м екологичн

на неблагоп

егия за за
а бъде ос

илност – ост
да, така и за

илност – о
равето на 

табилност, 
колните те

изготвянет
МК разрабо
брика, ИСС
структура. 
а заинтерес
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богатителна
преминава
ивната сгра
а сграда ще
и средства.
ване на пер

ще бъд
МО, открит
жения ще б

ване 

а и възстано

за последва

зопасността

няване пос
но устойчив

приятните с

акриване н
ставен в с

таващите с
а здравето 

оставащите 
хората, за

която 
ерени  и сп

то на ра
оти проект
СМО, на с
За да с

сованите ст

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

ата фабрик
ат през по
ада, на път
е контролир
 При напус
рсонала и на

де изграде
тия рудник и
ъде изград

овяване на 

ащо използв

а на населе

следствият
во развитие

социални и 

а предпри
състояние, 

съоръжения
на хората;

материали
а бъдещите

позволява 
поред нужд

аботните п
 за закрив
спомагател
се вземат
трани (главн

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

ка и останал
стоянно ох
тя за достъ
рат влизане
скане на м
а личния ба

ена оград
и резервоар
ена ограда

терените  и

ване; 

ението; 

та върху 
е; 

икономичес

ятието ще
което отго

я трябва да 

и не трябва
е потребит

подходящ
дите и жела

проекти за
ване на о
ните съоръ
т предвид 
но местните

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

лите съоръ
хранявана 
ъп. Служит
ето и излиз
минния обе
агаж. 

да - вкл
рите за  вод
а със заклю

има следни

околната 

ски въздейс

е даде въ
оваря на 

а са безопас

а да предс
тели на об

що земеп
анието на 

а строите
открития ру
ъжения, ка
д изискван
е жители), 
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ъжения на 
бариера, 
телите от 
зането на 
ект ще се 

ючително 
ди. Около 
ючващи се 

ите цели: 

среда и 

ствия. 

зможност 
следните 

сни, както 

ставляват 
бекта или 

ползване, 
местното 

елство и 
удник, на 
акто и на 
нията на  
ще бъдат 
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проведен
дейности

ДПМК им
и туризм
възстано

Основнит
долу. 

Открит р

При закр

 Проек
безоп

 Възст
(техни

 Посто
да се 

 Осигу
инжен
расти

 Поета
наход

В етапа 
окончате
съобразн
съобразя
Родопи”. 

Обогатит

Предвижд
изнасяне

Повърхно
оформле
предлага
използва
пътища и

ни  консулт
и. 

ма готовнос
ма финансо
овяване. 

те характер

рудник 

иване на ру

ктиране на
пасни и стаб

тановяване 
ическа и би

оянен мони
помогне на

уряване на 
нерни и др
ителност, къ

апно закри
дището. 

на експлоа
лно закрив
но желания
яване с пр

телна фаб

да се демо
ето им от пл

остта, в уч
ение и да 
аното край
ане, в завис
и друга инф

        

П

тации с тех

ст да предст
ова гаранци

ристики на П

удника да с

а краен кон
билни; 

на площи
иологична);

иторинг на 
а процеса н

екологосъ
ренажни де
ъдето това е

иване на 

атация ще б
ване на ру
ята и вижд
редмета и 

брика и инф

онтиране на
лощадката.

астъка на 
се покрие
но използв
симост от и
фраструктур
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хни предст

тави на Ми
ия за дейно

Плана за за

се вземе пре

нтур на бо

ите  на руд

качеството
на разработ

образно по
ейности, так
е възможно

ИССМО, 

бъдат обми
удника и п
данията на
целите на

фраструкт

а инсталир

обогатител
е с растите
ване на те
избраната а
ра. 

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

тавители от

инистерство
остите, опи

акриване и 

едвид: 

ордовете н

дника чрез 

 на повърх
тване на ком

олзване на 
ка че да с
о. 

едноврем

ислени и об
приобщаван
а местната
а опазване 

тура 

раните съор

лната фабр
елност, в 
ерена.  Ак
алтернатив

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

тносно изи

о на иконом
исани в Пл

възстановя

а рудника,

извършван

хностните и
мпенсиращ

терените, 
е засади и

менно с е

бсъдени ра
нето му къ
а обществе
в защитен

ръжения и 

ика, трябва
съответств
ко е необх
а, могат да

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

искванията 

миката, ене
лана за зак

яване са оп

, така че д

не на реку

и подземни
щи мерки; 

чрез необ
и развие по

експлоатац

азлични вар
ъм околнат
еност, какт
ната зона 

на фундам

а да придо
вие с окол
ходимо за
а се запазя
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към тези 

ргетиката 
криване и 

исани по-

да бъдат 

ултивация 

 води, за 

ходимите 
одходяща 

цията на 

рианти за 
та среда, 
то и при 
„Източни 

ментите и 

обие ново 
лността и 
 бъдещо 
ят сгради, 
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ИССМО 

При закр
закриван

Отводняв
предотвр
от или п
отвежда 
събира в
работата
се следи 

ИССМО щ
и наклон 
откоси 
рекултив
рекултив

Суровин
експлоа

Суровин

Основнат
намерени

В Таблиц
която ще

Таблица 3

 

Участък 

Ада 
Тепе 

Средният
посочен в

 
Таблица3-

Вид 
SiO2
Al2O
CaO

Fe2O
K2O

риване на И
е и рекулти

ването на п
ратява обра
през ИССМ
в шахта.  П
в дренажни
а на обогат
качеството

ще бъде из
на въздуш
на запъл
ирани.  То
ирано, пред

ни и сп
атация: Ко

ни 

та суровина
ие  е златос

ца 3-1. са п
 се добива.

3-1: Средно с
участък А

Au Ag 
гр./т. гр./т

5 2 

т състав на
в Таблица3

-2: Минерал

Един
2 %

O3 %
O %
O3 %
O %

        

П

ИССМО в К
ивация на п

площта на 
азуването н
О вода ще
По време н
ите шахти в
ителната ф
о на дренаж

зградено въ
шния откос  
нените кл
ва означав
ди края на е

помагател
оличестве

а, която ще
съдържаща

осочени ср
.  

съдържание 
Ада тепе. 

Co As
. гр./т. гр

14 14

а минералн
3-2. 

ен анализ на

ица 
Неоки

зо
 69
 4,
 8,
 2,
 2,
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Крумовград 
подобни съо

ИССМО се
на „водно о
е се отвеж
на експлоа
в долната ч
фабрика.  С
жните води,

ъзходящо н
2.5H: 1V. 
летки от 
ва, че ИС
експлоатац

лни мате
ена и каче

е се изпол
а руда от от

редните пок

на химични

s Fe 
./т. % 

45 3,1 

ите компон

а рудата на н

ислена 
она 

Ок

9,80 
,70 
,63 
,75 
,19 

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

ще се изпо
оръжения.

е извършва 
огледало“ н
жда от пета
тацията на
част на съ
След приклю

 постъпващ

на хоризонт
Във фазата
ИССМО 
СМО може
ционния сро

ериали, и
ествена о

лзва при ре
ткрития руд

казатели на

 елементи в 

Cu Zn 
гр./т. гр./т.

10 34 

ненти в руда

находище „Х

ислителна 
зона 
81,00 
6,96 
1,59 
3,51 
3,18 

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

олзват стан

чрез дрена
на повърхно
ата на съор
а находище
оръжението
ючване на 
щи в шахтит

ални стъпа
а на експло
могат да
е да бъде 
ок на находи

използва
оценка 

еализация н
ник на учас

а химически

рудата от на

Pb Ni 
гр./т. гр./т

<5 43 

ата, която щ

Хан Крум” в у

Усреднен
стойност з
находище

80,20 
5,90 
2,85 
3,28 
2,60 

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

ндартни пр

ажна систе
остта.  Дре
ръжението 
ето, водата 
о ще се из
експлоатац
те.   

ала с височ
оатация въ
а бъдат 
 до голям
ището. 

ни в ет

на инвести
стък Ада те

ия състав н

аходище “Ха

Cr M
т. гр./т. гр

250 5

ще се прер

участък Ада

на 
за 
ето 
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рактики за 

ма, която 
ениралата 
и ще се 
която се 

зползва в 
цията, ще 

ина 10 м. 
здушните 
поетапно 

ма степен 

тапа на 

иционното 
пе. 

на рудата, 

ан Крум”, 

Mn Cd 
р./т. гр./т. 

09 <5 

работва, е 

а тепе 
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Вид 
MgO
Na2О
ТiO2
MnO
BaO
SO3

P2O
Загуб
при 

накаляв
Общ

 
 
Спомагат

Предвижд
бъдат о
транспор
специале
продукти
експлози
взривни 
безопасн
и социал
експлоат

При доб
продукт 
сребърен
- реагент
силикат, 
вещества

Реагенти
придруже
информа

 Химич
 Инстр
 Телеф
 Допъл

Характер

Характер
Закона за
продукти

Един
O %
О %
2 %
O %
O %
3 %
5 %
би 

ане %
що  

телни мат

да се взри
осигурени 
ртират в об
ен камион 
те до взри
ва и се зар
вещества щ
ността на тр
ните грижи
тация склад

ива и пре
– флотаци
н концентра
ти и консу
дитиофосф

а и средств

ите, които щ
ени с Инф
ация за: 

чния състав
рукции за де
фони за пом
лнителна и

ристика на

ристика на 
а защита о
, определя

        

П

ица 
Неоки

зо
 1,
 0,
 0,
 0,
 0,
 1,
 0,

 8,

териали 

вните мате
от специа
езопасен в
от тип “п
вното поле
реждат неп
ще бъдат съ
руда при вз
 (ДВ бр.3/1
д за взривн

еработката 
ионен конце
ат (обогатит
умативи: ка
фат, пеноо
а за взривя

ще се изпо
формационн

в; 
ействия при
мощ при ав
нформация

а химичнит

химичните 
от вредното
щи за клас
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ислена 
она 

Ок

,53 
,09 
,22 
,07 
,02 
,02 
,04 

,74 
 

ериали, кои
ализирана 
вид от заво
подвижна р
е в рудника
посредствен
ъобразени 
зривни рабо
0.02.1997 г
ни материал

на сурови
ентрат, в И
телна фабр
алиев амил
образувател
яване, и вод

олзват при 
ни листове

и аварии; 
варии; 
я от произво

те вещест

вещества 
о въздейств
сификацият

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

ислителна 
зона 
0,17 
0,11 
0,37 
0,08 
0,03 
0,10 
0,07 

2,75 
 

ито ще се п
фирма. В
да - произв
работилниц
а, където те
но във взр
изцяло с и
оти, издаде
г.)  ДПМКня
ли.  

ината (злат
Инсталация
рика), ще се
ловксантоге
л, флокула
да (свежа и

преработка
е за безоп

одителя. 

ва 

е представ
вие на хим
та са основ

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

Усреднен
стойност з
находище

0,44 
0,14 
0,30 
0,08 
0,03 
0,22 
0,06 

3,65 
99,75% 

ползват за 
Взривните 
водител до
ца”. Този к
е се смесва
ивните сон
изискваният
ен от Минис
яма да изгр

тосъдържащ
я за произ
е използват
енат, меде
ант, мелни
оборотна).

а на рудат
пасност, в 

вена в Табл
ичните вещ
вните свойс

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

на 
за 
ето 

 

добива на
материали

о рудник Ад
камион ще
ат за форм
ндажи. Дейн
та на Прави
стерството 
ражда и въ

ща руда) д
зводство на
т следните 
ен сулфат,
ични топки,
. 

та, трябва 
които се 

лица № 3. 
щества, пре
ства на вещ
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руда, да 
и ще се 
да тепе, в 
 доставя 
миране на 
ностите с 
илника за 
на труда 

ъвежда в 

до краен 
а златно-
вещества 
 натриев 
 взривни 

да бъдат 
съдържа 

Съгласно 
епарати и 
ществата. 
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око
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Химичнит
въздейст

Таблица3-

мвол на 
асност 

– вреден; 
– дразнещ 

се 
асифицира 
то опасен 
хората и 
олната 
еда 
- , C - 
розивен 

се 
асифицира 
то опасен 
хората и 
олната 
еда 
– Вреден 

се 
асифицира 
то опасен 
хората и 
олната 
еда 

 
 
Използва
сертифик
вещества
помещен
продукти
аварийни

те вещест
твие върху з

-3: Характер
преработ

Описание 

Калиев 
амиловксант

Натриев сил

Дитиофосфа

Пенообразу

Меден сулф
пентахидрад

Флокулант 

аното, на 
кат за съд
а. На тери
ния и резер
 (разтвори
и ситуации. 

        

П

тва се кла
здравето на

ристика на хи
тката на руда

Хи
фи
хар

тогенат 
Въ
пра
пел
Цв
жъ
жъ
зел
Ми
неп

ликат Теч
про
ми
раз
вод
раз

ат Теч
до 
цвя

вател Цв
до 
Въ
теч
Ми
ете

фат 
д 

Твъ
вещ
син
ми
Ста
оби
усл
изп
съх
Ор
вещ
Без
ми

територия
ържание н
иторията н
воари за съ
и) при нор
Достъпът д
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асифицират
а хората и о

имичните ве
а 

мични и 
изични 
рактеристики

ъншен вид: 
ах, люспи или
лети, 
вят: бледо-
ълт, сиво-
ълт, жълто-
лен; 
ирис: остър, 
приятен 
чност, почти 
озрачна, без 
ризма, 
зтворим във 
да и други 
зтворители. 
чност с жълт 
кехлибарен 
ят, стабилен
вят: от жълт 
кафяв 

ъншен вид: 
чност 
ирис: на лек 
ер 
ърдо 
щество със 
н цвят и без 
рис. 
абилен при 
икновени 
ловия на 
ползване и 
хранение. 
рганично 
щество 
з цвят и 
рис 

ята на пр
на олово, с
на предпри
ъхраняване
мална екс
до складови

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

т с цел о
околната ср

ещества, кои

 

R- 
фрази 

и 
R22R36/3

Няма дан

R41, R34
R3, R35 

Няма дан

R: 22-36/3
50/53 

Няма дан

редприятие
сяра и дру
иятието ще
е на спомаг
плоатация,
ите бази ще

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

оценка на 
реда. 

то ще се изп

S- фр

37/38 S26, S

нни Няма 
данни

S26, S
S50A,
S36/37

нни Няма 
данни

38- S (1/2
22-60-

нни Няма 
данни

ето, гориво
уги вредни 
е има разп
гателни мат
 както и р
е бъде огра

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

риска от

ползват при 

рази 
Колич
 

S36 14-15 

и 
15 кг/ч

S45, 
, 
7/39 

2 кг/ч  

и 
0.5-1 к

2-) 
-61 

11 кг/ч

и 
1-2  
кг/ч 

о трябва 
за околна
положени 
териали и м
резервни о
аничен. 

ЗДЕЙСТВИЯ 
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ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 
МВРИ 2014 
 тяхното 

ество 

кг/ч 

ч 

кг/ч 

ч 

да има 
ата среда 
складови 
междинни 
обеми за 
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Количест
посочени
количест

твото на съ
и в Табли
ва.  

        

П

ъхранявани
ца3-3, не 
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ите в скла
трябва да

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

довете хим
а надвиша

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

мични вещ
ава нормат

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

щества и пр
тивно разр

ЗДЕЙСТВИЯ 
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МВРИ 2014 
репарати, 
решените 
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ПРОГНО
ТОРИЯТА

Въведен

Този пла
следва: 

 Ав

 Ав

Така раз
извънред
които са
авариимо
липсва в
небе“ са 

 

Потенци

Земетрес

Земетрес
Неговата
територи
максимал
Горнооря
могат да
материал
строител
адекватн

България
Средизем
произход

 

ОЗА ЗА В
А НА ОБ

ние 

н разглежд

варии и изв

o земет

o екстр

o естес

варии и изв

o радио

o пожар

згледаните 
дните услов
а обобщен
огат да бъд
лияние от 
представен

иални бед

сение 

сението е 
а продълж
ията на на
лен магни
яховската и
а бъдат пр
лни загуби, 
ство, спаз
о реагиран

я се нам
мноморския
д, с повече о

        

П

ВЪЗМОЖ
ЕКТА 

а различни

вънредни си

тресения; 

емни приро

ствено възн

вънредни си

оактивно за

ри, предизв

ситуации 
вия, произт
и по-долу,
дат предизв
външно пр
ни също в р

дствия 

природно 
ителност 
ашата стр
итуд, са 
 Шабленска
редотврате
трябва да 

зване на с
е и за ликв

мира в Е
я земетръсе
от 250 огни
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ЖНИТЕ Б

и природни 

итуации, пр

одни явлен

никнали пож

итуации, по

амърсяване

викани от чо

дават въз
тичащи от 
, в следва
викани при 
иродно бед
раздел 4.0. 

бедствие,
не е голя
рана най-о

Кресненс
ата. Земетр
ени. За не
се предпри
строителни
идиране на

Егейската 
ен пояс. Зе
ща, по-голя

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

ЕДСТВИЯ

бедствия и

роизтичащи

ия;  

жари.  

ородени от ч

е; 

овека. 

зможност з
проекта за
ащите под
т.нар. усло
дствие. Сце

което не 
яма, но п
опасните с
ската, Бла
ресенията с
допускане 
иемат мерк
ите норми, 
а последици

сеизмична
еметресени
ямата част 

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

Я И АВА

и производс

 от природн

човешка де

а определ
златодоби
точки. Въп
овия на „син
енариите на

може да 
последствия
сеизмични 
агоевградск
са природни
на човешк
и, свързани
създаване

ите. 

а зона, к
ята в Бълга
от които са

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

РИИ НА 

ствени авар

ни явления

ейност: 

ляне на об
ив в гр. Кру
преки това
ньо небе“, п
а аварии п

бъде пред
ята са те
зони, с в
ката, Соф
и бедствия
ки жертви 
и с антисеи
е на гото

която е 
ария са от т
а в Южна Бъ

ЗДЕЙСТВИЯ 
РЕАГИРАНЕ 

ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 
МВРИ 2014 

рии, както 

:  

бхвата на 
умовград, 
а, големи 
при които 
ри „синьо 

дсказано. 
ежки. На 
възможен 
фийската, 
, които не 
и тежки 

измичното 
овност за 

част от 
тектонски 
ългария.  
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Таблица 4

Персона

250 

Таблица 4

Хора
затрупани
срутили
сгради

съоръже

4 

Таблица 4

Човекоча

80 

Таблица 4

Човекоча
80 

 
Радиоакт

Въпреки 
реактори
защита, п
аварийни
радиоакт
ситуации
персонал

Радиоакт

 Авари
изпус

 Транс

 При а

При про
ситуация
при която
съоръжен

4-1: Прогнозн
Шпонхое

ал Пло

6 000

4-2: Откопава

а, 
и под 
и се 
и и 
ения 

Чов
асо

2

4-3: Действия

асове 

4-4: Осигуряв

асове

тивно зам

строгите м
 и наличи
практиката 
и ситуации
тивни веще
и показва, ч
л, т. е. пред

тивно замър

ийна ситуа
скане в окол

сгранични р

авария с авт

огнозиранет
 в ядрен р
о защитнит
нието. Пора

        

П

ни загуби пр
ер-Карник (M

щ 

Тр
нара
изи
мед

п

 м2 

ане на ранен

екоч
ове 

Маш

24 

я при аварии

Машиноча

8 

ване на ред и

Машиноча
8 

ърсяване

мерки за си
ието на ав
по експлоа

и, които са
ества в о
е най-често
имно на суб

рсяване би 

ация в А
лната среда

радиоактивн

томобил, пр

то на въз
реактор се 
те системи 
ади действ
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и земетресе
MSK-64) на те

Постр
равми и 
анявания, 
искващи 
дицинска 
помощ 

1 

 
ни хора 
шиночасове

10 

 
и и укрепван

асове 

 
и сигурност

асове

гурност при
втоматизира
атацията им
а съпрово
околното п
о те се дъл
бективни ф

могло да с

АЕЦ “Козло
а на газообр

ни замърся

ревозващ р

зможно ра
използва п
са задейст

вието на суб

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

ние от 7-ма с
ериторията н

радал персон

Смъртни
случаи

2 

Защитна е
спасите

не на построй

Пер

Пер

и работата 
ани систем
м показа, ч
дени с не
пространств
лжат на греш
фактори. 

се получи пр

одуй”, съп
разни ради

вания; 

радиоактивн

адиоактивно
понятието “
твани и оси
бективни и 

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

степен по ск
на минния об

нал 

и 
Общо

3 

екипировка 
елните екипи

28 

йки 

рсонал 

350 

рсонал
35 

на различ
ми за упра
е е възмож
еконтролиру
во. Анализ
шки от стра

ри: 

проводена 
онуклеиди; 

ни материал

о замърся
максималн
игуряват бе
други случ

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

калата на Ме
бект 

За
мате

ао 

2 

на 
и 

Обо

Обо

Обо

ните видов
авление, к
жно възникв
уемо изпу
зът на ав
ана на обсл

с неконт
 

ли. 

яване от 
а проектна
езопасно сп
чайни факт
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МВРИ 2014 
едведев-

губа на 
ериални 
ктиви 

000 м3 

орудване

5 

орудване 

5 

орудване
5 

ве ядрени 
онтрол и 
ването на 
скане на 
варийните 
лужващия 

ролирано 

аварийна 
а авария”, 
пиране на 
ори може 
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да се пр
отделяне

Радиацио
обуславя

 Колич
околн

 Метео

 Годиш

 Разст

 Харак
места

 Метео
терит

 Вида 

 Водос

 Начин

Радиацио
попаднал

Основнит
йода (по
съединен
вътрешно

Ако в око
криптон, 
от тези 
радиоакт

Приносът
бъде по-
количест
експлоат
степента 
по вид яд
алфа-лъч

Наводне

Поради р
разполож
да възни

редизвика 
е на радиоа

онната обс
ят от много 

чеството (а
ното простр

орологични

шния сезон

тоянието до

ктера на з
а; 

орологични
торията; 

на земедел

снабдяване

на на изхра

онното въз
лите в атмо

те радиону
од формат
ния на йода
ото облъчв

олната сред
ксенон), ра
химично 

тивен облак

т от източн
-съществен
ва плутони
ацията му 
 на аварият
дрени реак
чение е мно

ение 

разнообразн
жени в низи
икнат от по

        

П

разтопяван
активни вещ

становка и 
фактори: 

активността
анство рад

ите условия

; 

о населенит

застрояване

ите, хидро

лските култу

ето; 

анване на на

здействие 
осферата и 

уклиди ведн
а на аеро
а) и преди 
ане през пъ

да попаднат
адиационна
инертни 

к. 

ници на алф
н при евен
й, което за
след посл

та. Опитът 
тори показв
ого малко.

ния релеф 
ини и крайр
-бързо или
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не на актив
щества. 

степента н

а) и ради
диоактивни 

я по време н

те места; 

ето и плъ

ологичните

ури; 

аселението

се дължи 
на отлагащ

нага след 
озоли, елем
всичко на 
ървите дни 

т радиоакти
ата опаснос
радионукл

фа-лъчение
нтуално изх
ависи от вид
ледното за
от досегаш
ва, че облъ

в България
речни долин
и по-бавно 

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

вната зона

на радиаци

онуклидния
вещества;

на аварията

тността на

е и поч

о. 

главно на
щите се вър

аварията с
ментарен г
йод-131, ко
и седмици 

ивни изотоп
ст ще се обу
иди, съдъ

е в облъчва
хвърляне в
да на реакт
ареждане с
шните по-теж
ъчването на

я, наводнен
ни. В най-об
повишаван

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

а на реакто

онния риск

я състав н

а; 

а заселван

чвените х

а бета- и 
ху земята р

са радиоак
газообразен
ойто дава н
след авари

пи на благор
уславя от в
ржащи се

ането на на
в атмосфер
тора, от про
с ядрено г
жки аварии
а населени

ния са възм
бщия случа
не на нивот

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

ора и безк

к за населе

на изхвърл

нето на на

характерист

гама-лъче
радионукли

ктивните из
н йод и о
най-голям п
ията. 

родни газов
външното о
е в преми

аселението
рата на зн
одължител
гориво и о
и с няколко 
ето от изто

можни само 
ай наводне
то на водат
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ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 
МВРИ 2014 
контролно 

ението се 

лените в 

аселените 

тики на 

нията на 
ди. 

зотопи на 
органични 
принос за 

ве (аргон, 
блъчване 
инаващия 

о може да 
начителни 
ността на 
т вида и 
различни 
очници на 

в обекти, 
ния може 
та или от 
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заливна в
на матер
обекта до
добавя 
разрушав

Опасност
снеготопе
отпадъци
характер
достатъч
регламен
контроли

Ураганен

Ураганни
оразмеря

Специфи
снегонав
затормоз
опасност
е необход

Заледява
температ
влажност
ледена к
получи на

Обледен
които се 
лед по на

При опр
предпост
някои ча
електроп
електроп
комбинир

Предвид 
изискват,
явления. 

висока въл
риали и съо
о спадането
и разруш
ване на сгр

т от навод
ене, което 
и и резерво
, тъй като 
чен обем д
нтирани по
ирано, чрез 

н вятър, сн

ият вятър
яването, е р

иката на 
явания. В 
зило комуни
т, ако на обе
дима външ

ането е пр
турата под 
т на въздух
кора по зе
а платното 

яването е 
образува з
амиращи се

еделено с
тавки за обл
асти от кон
роводите. 
роводна м
ра с настоя

на тяхната
, но трябва

        

П

на. В първи
оръжения, к
о на нивото
ително де
ади и съоръ

нение мож
да засегне 
оарите за 
рудникът и
да поемат 
о закон. 
помпите в 

негонавяв

, надхвър
рядко явлен

континент
резултат 

икацията н
екта възник
на намеса.

риродно бе
00С, когато
ха, придруж
мята, пред
на подхода

явление, к
аледяванет
е във възду

състояние 
леденяване
нструкцията
При облед
режа, особ
щ или посл

а рядкост с
а да има ор
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ия случай н
което довеж
о на водата
ействие на
ъжения. 

же да възни
предимно 
вода. Не с
и клетките з
интензивн
Управлени
рудника и ч

вания, зале

рлящ знач
ние, но въп

талния кл
на тях с

на обекта. 
кне аварийн

едствие, ко
о вали дъжд
жени от студ
дметите и 
а и изхода к

което се об
то, и се изр
уха предмет

на атмосф
е на  метал
а на сград
деняване н
бено ако н
ледващ ураг

специални п
рганизацион

КА НА СОЦИАЛ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

наводненият
жда до врем
а. Във втори
а водната 

икне при н
открития р
се очаква 
за депонир
ни дъждове
ието на в
чрез събира

едявания

чително в
реки това с

лимат е 
е получав
Това в най
на ситуация

оето настъп
д, сняг, при
ден вятър 
съоръжени
към предпр

бразува пр
разява в нат
ти и съоръж

ферните ус
лните конст
дите и съо
ай-уязвима
натрупванет
ганен вятър

проектантск
нна готовно

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

та причиня
менно спира
ия случай к
вълна, к

еобичайно 
удник, съор
наводнение
ране на сгъ
е в максим
водите ще
ателните ш

ветровото 
се случва.  

в основа
ат големи 
й-голяма ст
я, за овладя

пва при ря
 лапавица,
и се изразя
ията. Залед
иятието. 

и атмосфе
трупване на
жения. 

словия мож
трукции и д
оръженията
а би могла 
то на голем
р. 

ки и технол
ост за  реа

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

ват наноси
ане на дей
към всичкот
което дов

обилни дъ
ръжението 
е от катаст
ъстен хвост
малните с
е се осъ
ахти под И

натоварва

ата на в
 преспи, 
тепен пред
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за минни 
трофален 
ще имат 
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ществява 
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възможни 
което би 
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овия, при 
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одите, на 
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вото.  

оже да въз
а мълниез
ирано зареж
лужване на 
нтни дейно
късо съе

варване и н
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ане на пож
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бекта 
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риродни бе
ожар в райо
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гревателни

езултат на 
т искри пр
насипни взр
ията, при л
ди употреб
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и защити, в

и и в ре
нипри пож
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вото разрас
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територията
зположени 

ъпроводен 
сност за съ
т опасностт
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ПЛАН ЗА 
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едствия и з
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и аварии 
и уреди или

голям бро
ри ремонтн
ривни веще
ликвидиране
ба на откри
в електро
високи пре

езултат на
жари, проти
мер в близк
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не бъде о
стване и от 
чащите от 
а на обекта
предприяти

с отделян
ъседните об
та от интокс

нти) и гори

чват както 
да включват
а на оборуд

ани с опас
а. На вто
очистване н
а разпръсн

ЛНИТЕ И ЕКОЛ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К
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в електрич
 открит огъ

ой обстояте
ни и зава
ества, при 
е на аварии
ит огън и/и
оизолацият
ходни съпр

а термичн
ичащи извъ
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евозни сре
овладян и 
евентуално
това посл

а на ДПМК
ия, но има 

е на токси
бекти не са
сикация.  

ива 

течни, така
т дизелово
ването. 

ни веществ
ро място 
на разливит
натите вещ

ЛОГИЧНИ ВЪЗ

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

е при неспа
но външно д

ческите ур
ън на терито

елства: мъл
ръчни раб
небрежни 
и и/или изв
или тютюн
та, прегря
ротивления

но въздейс
ън терито

едства пред
потушен 
ото му пре
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частни зе

ични газове
амо с опас
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действия 
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нопушене, 
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ствие от 
рията на 

дставлява 
– тогава 
хвърляне 
например 
редствена 
меделски 

е. Тогава 
ността от 

 химични 
различни 

а грижа е 
стите по 
познания 
кто и за 
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възможно
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абсорбен
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В) Скъ
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причинен
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наводнен
тръбите, 

Е) Уве
съоръжен
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ДПМК ня
експлози

А) Екс
на взрив

остта за 
ложението 
ябва да бъ
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е разливи м
кването на
е необходи

разливи мо
нят пожар 
не засегнат

ите сценар

зливи в 
ите и горив
реме на тов

зливи при п

на хвост 
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ъсване на с
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лно проекти
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яма да изгр
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хвост могат
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ражда и ек
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ти в рудни
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а. На опре
ложени ава
ни агенти, 

ричинят пож
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инска грижа
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работните 

азтоварване

денти на те
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причинено
 на стената
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ОТОВНОСТ И Р
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КРУМОВГРАД,
НОЕМ
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 Външ
обусл
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дящо прое
анспортни п

от поте
ичащи от т

ствия 
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е и всички 
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ага и прекъс

ичие на зем
ни земетре

ктивно зам

тат на бе
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но на облъч

шно целотел
ловено от г
и на остана

ешно облъч

актно облъч
ите; 

шно целотел
ите, съобщ

        

П

горивен и

лозия на м
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рития рудн
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реактори,
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АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ
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население
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вно замърс
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КРУМОВГРАД,
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кожата и 
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Наводне
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Ураганен

При урага
съществу
условият

Снегонав
необходи
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опесъчав
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те и изходит
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твие върху 
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ване на път

задача на 
установи р
тавките за 
тта от прекъ

ите природ
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чване от в
отлаганият
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дукти и вод
еят в много
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иоактивно з

и дъждове 
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ения трябв
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а персонал
тищата към 
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катастроф
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едявания 

електропре
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е към рудн
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арите им, а 

ледяване е
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вляват рядк
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КРУМОВГРАД,
НОЕМ
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приеме дей
на базата. 

о със силен
а ликвиди
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те се опред
устно с комп

преценка на
иализирани

ИВЕЖДАН

при затихва

на щаба за
викачи, се 
я заема ра
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ратяване н
и от проти
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ването се ос

предварит
радалия р
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ЕАД, ОУ 
ационни и 
ане в готов
ане на ра
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еханични п
е необходи
горенето и 
чето дейно

                  ПРИ
ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА
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КРУМОВГРАД,
НОЕМ

делят и ра
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ира спасите

исия: АВАР
или се указ
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я; 

р. материал
лно-спасите

използване
- извършва

аря на Друж

няват в МС

а етапа: 

нцидента и
оследици. Н

зрушения и

ДЕЙСТВИЯ ПР

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

 за локализ

вна инфор
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мощ на сп
на пожара;

за обгазяв
траняване н

разлив на

ана с разр
разрушава
и изтичане
ми газове и 

рушения, в 
необходимо

а помощ на 

ПРОЕКТ ЗА ДО

 
Page 5-8 

начими раз

ливи и с пож

орията на д

ществуваща
то активира

арийната 
редства; 

пострадали

а дейност в

ите инстала

ия авариен
на съотве
а телефон з

нителите, 
то и на безо

жара и до и
и РС ”ПБЗН”
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стояние; 

е за вода н

ани МСС 

само изо
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 Пълно

 Щател

 Повто
конце

При ава

Горните 
съдържан
резултат 

Приорите
след съг
специали
по провеж

0 

е уведомят
седателя на
говорния ръ

е приведат в

се прекрат
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газация в уч

ца до участ
отговорния 

по ликвиди
лят от от
жение и в 

ия се отмен

ане на посл

дване на тех
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лнява разпо

на управ

низира и  н
ителите за а
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орежданият
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тояние и в
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обстановк
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та на ръков
отговарящ 

орежданият
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ерки за ли

оворния рък
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оворник по
аварийни сп

на отгов
а фабрика.

вката и пре
еното обору

техника, 
те работи;

водител на 
за спасител

та на отгово

овката и пр
възстановя

ли включв
ката, съгл
та на техн

техника, 
ъзстановит

водител на 
за спасител

та на отгово
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квидиране 

ководител з

та на отгово
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ИВ И ПРЕРАБО
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о аварийни
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ворния рък

едлага мер
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материали 

аварийнит
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орния ръко

редлага ме
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ване на е
асувано с
ническите 

материали 
елните раб

аварийнит
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и специа

е екипи по 
ти; 

водител. 
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е екипи по 
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асно плана; 
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ните мерки;

водител. 

естяването 

Я ПРИ НАВОД

НОСТ И РЕАГ

ОСЪДЪРЖАЩ

МОВГРАД, БЪЛ
        НОЕМВР

съгласно 

при отсъс

иране при 

ализирана 

график, од

за ликвид
о елелектр

кото напре
ия ръково
за ликвиди
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на   работ
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аварии и 

сила за  
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рическо и 

ежение в 
одител и 
иране на 

сила за 

добрен от 

аварията, 

тниците и 
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лната служб

ата за кому
и. При неи
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рки за еваку
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рофи;  
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 работи (СН
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но инструкц
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ратяване н
ти от проти
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ителния еки
пасност и г
ителните де

ване на пър
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ъстоянието 
они. При не
он - задача
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ите на друж
районните 
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ършва се 
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дства, ангаж
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ването в 
нването в 

мера на 
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а място 
куационен 
ората се 
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 пожарна 
жирани в 
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жирани в 
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лични и ф
ите за целт

ни чували 

ия - извър
на районни
уги сили и

мични вещ
да нанеса
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възможнос
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и подготов
дача на стр

нението (

иво и състоя
чет; 
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ат щети ил
наване на 
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исия (дпмк)

вка за възоб
роително-р

(при въз
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и по хидр
атели, сав
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ията за съх
предотвратя

е по възста
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екипи на 
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ане на дос
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оито предс
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ускателни 
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асителния 
асност и 
сителните 

воднената 
кологично 
храняване 
яване на 

ановяване 

ния ритъм 
дпмк или 
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ъжения -  
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ъстват и 
стъпа на 

енни диги 
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иви на петр
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щество от на
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но отровни 
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а предотвра

чват с: 

нето на ел.

иращи се в
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1: Оперативен пла

о
Спасителн

ив 1. 1.Оповест
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(СМП) 
1. Оказва спешн
помощ 
2. Транспортира
болнични завед
3. Контролира з
състояние на чл
аварийните еки
помощ при злоп
РПУ 
1. Отцепва райо
обгазяването 
2. Осигурява до
лица и техника, 
ангажирани с ли
аварията 
3. Прави оглед 
веществени док
откриване прич
аварията. 

 ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕ

ОТОВНОСТ И РЕАГИ

ЛАТОСЪДЪРЖАЩИ 

КРУМОВГРАД, БЪЛГ
НОЕМВРИ 

я на аварийните
служби

използване на 
ата пожарна 

инска помощ 

на медицинска 

а пострадали до 
дения 
здравното 
леновете на 
пи и оказва 
полука 

она на 

остъп само на 
пряко 
иквидиране на 

и събира 
казателства за 
ината за 

ЕСТВА 
ИРАНЕ  
РУДИ,  
ГАРИЯ  
2014 
е 
и  



 
Прое
 

№  

2. 

 

кт №  7879140150 г.

Работно 
място/Възмо
жна авария

Рудник 
- стерилен 
скален 
материал/ 
разлив  

                             

о
Спасителн

12. Разслед
мерки за нед

13. Окончате
от аварията 

1. Известява

2. Преустано

3. Свикване 

4. Проверка 
средства на

5. Местопро
наблюдение
и не се допу

6. При неизв
произшестви
известяване
на участъци
включване н

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 
стр. 5-12

ни дейности кат
ликви

ване на причина
допускане на рец

елно ликвидиран

ане на целия пер

овяване извоза н

на аварийната г

на техниката и л
 аварийна група

оизшествието се 
е; спират се всич
ускат странични л

вестно местопол
ието, същото се 
е на спасителнат
ите 
на аварийна груп

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИ

то част от мерки
идиране на авар

ата и предлагане
цидив 

не на последстви

рсонал 

на руда 

група на ДПМК 

личните предпаз

поставя под 
ки опасни дейно
лица 

ожение на 
установява чрез
та група и обхожд

па и други в обхо

ИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАН

ите за 
рията

Отгово

 на Комисия

ията Отговорн
работнат

Оператор
Дежурен 
в Аварие
Контроле
Оператор
 

Отговоре
ръководи
Оператор

зни Отговоре
ръководи

ости 
Патрулир
персонал
обходчиц
охрана 

з: 
дане 

од на 

Охрана:
Оператор
Отговоре
ръководи

НЕ НА  АВАРИЯ, СЪП

ПР

орни лица Мес
н
ср

ДПМ

ник за 
та зона 

ДПМ

р: 
диспечер 

ен 
ен Център 

Теле
опер
извъ
от вз

р: рудн

ен 
ител; 
р: 

Опе

ен 
ител; 

ДПМ

ращ 
л/ 
ци 

Мест
ие 

р: 
ен 
ител; 

Тел.
Тел.
GSM

ПРОВОДЕНА С ИЗТИ

ПЛА
РОЕКТ ЗА ДОБИВ И П

стоположение 
на техниката и 
редствата при 

аварийно-
спасителни 
дейности

МК 

МК 

ефон в 
ративна зала, 
ън засегнатата 
зрива зона 
ник 

раторна 

МК 

топроизшеств

.КПП; 

.операторна: 
M: 

ИЧАНЕ НА ОПАСНИ

АН ЗА АВАРИЙНА ГО

ПРЕРАБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

Действия

Разузнавателно
екип; МСС 
1. Разузнава об
2. Извежда пост
3. Оказва първа
 

МСС 
1. Дежурен екип
местопроизшес
2. Разузнава об
идентифицира о
възникване на п
3. Извършва пр
дислокация на с
4. Съдейства на
директор за оси
пожарна безопа

 ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕ

ОТОВНОСТ И РЕАГИ

ЛАТОСЪДЪРЖАЩИ 

КРУМОВГРАД, БЪЛГ
НОЕМВРИ 

я на аварийните
служби

о спасителен 

бстановката 
традалите лица  
а помощ  

п се явява на 
твието 
бстановката и 
опасността от 
пожар 
едварителна 
силите 
а Изпълнителния
игуряване на 
асност при 

ЕСТВА 
ИРАНЕ  
РУДИ,  
ГАРИЯ  
2014 
е 
и  

я 



 
Прое
 

№  

 

кт №  7879140150 г.

Работно 
място/Възмо
жна авария

                             

о
Спасителн

участъка 

7. Проверка 
- дават им с
извън засегн
болница 
8. Оценка на
и население

9. Доклад за
необходими
локализиран
аварията 
10. Осигуряв
сили 

11. Запознав
конкретните
и свързанит
личните пре
12. Събиран

13. Приеман
ремонтни де
съоръжение

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 
стр. 5-13

ни дейности кат
ликви

за пострадали х
е дихателни апа
натата зоната и с

а аварията и рис
ето 

а оценка, включи
и средства и перс
не, изолиране и о

ване на допълни

ване на аварийн
е мерки за локали
те с това опаснос
едпазни средства
не и извозване на

не на извършени
ейности и разреш
ето 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИ

то част от мерки
идиране на авар

хора; ако има так
арати, извеждат с
се транспортира

ска за околната с

телно допълните
сонал за 
отстраняване на

ителни средства 

ата група с 
изиране на авари
сти; проверка на 
а 
а разлетия проду

ите строителни/ 
шаване пускане н

ИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАН

ите за 
рията

Отгово

кива 
се 
т до 

Отговоре
ръководи

среда Отговоре
ръководи

елно 

а 

Отговоре
ръководи

и Дежурен 
мениджъ

ията 
Отговоре
ръководи

укт Отговоре
ръководи

на 
Отговоре
ръководи

НЕ НА  АВАРИЯ, СЪП

ПР

орни лица Мес
н
ср

ен 
ител; 

Мест
ие 

ен 
ител; 

Мест
ие 

ен 
ител; 

Мест
ие 

диспечер 
ър отдел 

 

ен 
ител; 

Мест
ие 

ен 
ител; 

Мест
ие 

ен 
ител; 

Мест
ие 

ПРОВОДЕНА С ИЗТИ

ПЛА
РОЕКТ ЗА ДОБИВ И П

стоположение 
на техниката и 
редствата при 

аварийно-
спасителни 
дейности

топроизшеств

топроизшеств

топроизшеств

топроизшеств

топроизшеств

топроизшеств

ИЧАНЕ НА ОПАСНИ

АН ЗА АВАРИЙНА ГО

ПРЕРАБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

Действия

ликвидиране на
използване на 
специализирана
техника 
МСС 
1. Оказва спешн
помощ 
2. Транспортира
болнични завед
3. Следи здравн
на членовете на
екипи и оказва п
наранявания 
РПУ 
1. Отцепва райо
обгазяването 
2. Осигурява до
лица и техника, 
ангажирани с ли
аварията 
3. Прави оглед 
веществени док
откриване прич
аварията. 

 ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕ

ОТОВНОСТ И РЕАГИ

ЛАТОСЪДЪРЖАЩИ 

КРУМОВГРАД, БЪЛГ
НОЕМВРИ 

я на аварийните
служби

а аварията и 

ата пожарна 

на медицинска 

а пострадали до 
дения 
ното състояние 
а аварийните 
помощ при 

она на 

остъп само на 
пряко 
иквидиране на 

и събира 
казателства за 
ината за 

ЕСТВА 
ИРАНЕ  
РУДИ,  
ГАРИЯ  
2014 
е 
и  



 
Прое
 

№  

 

кт №  7879140150 г.

Работно 
място/Възмо
жна авария

                             

о
Спасителн

14. Разслед
мерки за нед

15. Окончате
от аварията 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 
стр. 5-14

ни дейности кат
ликви

ване на причина
допускане на рец

елно ликвидиран

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИ

то част от мерки
идиране на авар

ата и предлагане 
цидив 

не на последстви

ИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАН

ите за 
рията

Отгово

 на Комисия

ията Мениджъ
ДПМК 

НЕ НА  АВАРИЯ, СЪП

ПР

орни лица Мес
н
ср

ДПМ

ър в  

ПРОВОДЕНА С ИЗТИ

ПЛА
РОЕКТ ЗА ДОБИВ И П

стоположение 
на техниката и 
редствата при 

аварийно-
спасителни 
дейности

МК 

ИЧАНЕ НА ОПАСНИ

АН ЗА АВАРИЙНА ГО

ПРЕРАБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

Действия

 ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕ

ОТОВНОСТ И РЕАГИ

ЛАТОСЪДЪРЖАЩИ 

КРУМОВГРАД, БЪЛГ
НОЕМВРИ 

я на аварийните
служби

ЕСТВА 
ИРАНЕ  
РУДИ,  
ГАРИЯ  
2014 
е 
и  



 

 
Проект №
 

6.0 

7.0 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

 

№  7879140150 г

УПРАВ

Управлен
на ДПМК

Непосред
провежда
вещества
взаимоде

Отговорн
общински
операция

 Измен

 Започ

 Извър

 Преус

Общото 
СНАВР в

 

ПОДКР

Разузна

Цели на 

Разузнав
достовер
целесъоб
района н

Основни

Получава
провежда

Определя
работниц

                 

г. 

ВЛЕНИЕ 

нието на СН
К.  

дственото 
ане на де
а се извърш
ействието с

ният ръков
ия щаб за
я, за:  

нение на об

чване на ав

ршени авар

становяван

ръководств
в Крумовгра

РЕПА 

аване 

разузнава

ването се о
рна информ
бразно реш
а аварията

и задачи н

ане на до
ането на сп

яне и обозн
ци, служите

             ПРИЛ
С

П

НАВР на об

ръководств
йности по 
шва от отгов
с общинския

водител на
а спасителн

бстановката

варийно-спа

рийно-спаси

е на аварий

во се осъщ
ад. 

ането 

организира 
мация за об
шение  и п
. 

а разузнав

остоверна 
асителните

начаване н
ли и населе

ЛОЖЕНИЕ 5 П
СЪПРОВОДЕНА

ПРОЕКТ ЗА ДО

 
стр. 7-15 

бекта се из

во на авар
защитата 

ворния рък
я щаб за ко

а спасител
но-аварийн

а – незабав

асителни де

ителни дейн

йната ситуа

ществява о

 и провеж
бстановката
провеждане

ването 

информац
е мероприя

а безопасн
ение от  огн

ПЛАН ЗА ДЕЙС

А С ИЗТИЧАНЕ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

вършва от 

рийното ф
при авар

ководител н
оординиран

лните дейн
и действия

вно; 

ейности; 

ности – пре

ация. 

от общинс

жда с цел 
а, необходи
е на спасит

ция в реа
тия. 

ните места 
нището на п

СТВИЕ ПРИ ВЪ

Е НА ОПАСНИ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

постояннат

ормировани
ии с изтич
на обекта, к
е на СНАВР

ности в ба
я, координ

ез 2 часа; 

кия щаб з

своевремен
има за взем
телни и ав

ално врем

за извежда
поражение.

ЪЗНИКВАНЕ Н

И ХИМИЧЕСКИ 

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

та обектова

ие и перс
чане на х
който и осъ
Р Крумовгр

азата докл
ниращ спас

за координ

нно осигур
мане на пр
варийни де

ме за оси

ане на застр
. 

НА  АВАРИЯ, 
ВЕЩЕСТВА 
РЕАГИРАНЕ 

ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 

МВРИ 2014 

а комисия 

онала за 
химически 
ществява  
ад . 

ладва на 
сителната 

иране на 

яване на 
равилно и 
ейности в 

игуряване 

рашените 



 

 
Проект №
 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.2 

7.2.1 

 

№  7879140150 г

Замисъл

Усилията
на авари
вещества
застраше

Организ

Извършв

Данните 
за СНАВ
спасител

Контролъ
дружеств
започне р

След пр
обработк

Основни

 Изсле
наблю

 Да ус
средс
спаси

 Да ус
разме

 Да уто

Химиче

Цел на х

Целта на
обстанов
и служит
дейности

                 

г. 

л  

а на разузна
ята с орган
а. Впослед
еното насел

зиране на р

ва се от разу

от разузнав
ВР в друже
лни дейност

ът на води
вото и орга
работа след

риключване
ка извън зас

и задачи н

едване на
юдение; 

станови на
ствата към
ителни рабо

станови пос
ера на засе

очни границ

еско разуз

химическо

а химическо
вка, да не д
телите и да
и. 

             ПРИЛ
С

П

аването да 
ните на обе
дствие да с
ление, рабо

разузнава

узнавателн

ването се д
еството и 
ти към ДПМ

ите се извъ
аните на РИ
д ликвидир

е на разуз
сегнатия ра

а разузнав

а обстанов

й-кратките 
 огнището
оти; 

соката на р
гнатия райо

ците, в коит

знаване 

то осигуря

ото осигуряв
допусне пор
а създаде 

ЛОЖЕНИЕ 5 П
СЪПРОВОДЕНА

ПРОЕКТ ЗА ДО

 
стр. 7-16 

 се насочат
екта и по-по
се определ
отници и сл

нето 

но-спасител

докладват с
постояннат

МК ЕАД. 

ършва от 
ИОСВ. Без 
ане на авар

знаването, 
айон. 

ването 

вката в р

и безопас
о на пораж

азпростран
он; 

то се наблю

яване  

ване е свое
ражения, за
условия за

ПЛАН ЗА ДЕЙС

А С ИЗТИЧАНЕ

ПЛАН ЗА 

ОБИВ И ПРЕРА

т за изясня
осока на ра
лят безопа
ужители. 

лния екип къ

своевремен
та обектов

Отдел "Оп
тяхното ра
рията. 

екипът из

района на

сни маршру
жение за  

нение на об

юдава ефек

евременно д
апази жизне
а провежда

СТВИЕ ПРИ ВЪ

Е НА ОПАСНИ

АВАРИЙНА ГО

АБОТКА НА ЗЛ

OБЩИНА К

ване на обс
зпростране
асни район

ъм ДПМК ЕА

но  на отгов
ва комисия

азване на 
азрешение 

звършва ч

а аварията

ути за дви
извършва

блака, при 

кта от авари

да оцени и 
еспособност
ане на спас

ЪЗНИКВАНЕ Н

И ХИМИЧЕСКИ 

ОТОВНОСТ И Р

ЛАТОСЪДЪРЖ

КРУМОВГРАД,
НОЕМ

становката 
ение на хим
и за извеж

АД. 

ворния рък
я за управл

околната 
обекта не 

частична с

а и непр

ижение на 
ане на ава

наличие на

ията. 

изясни хим
стта на  раб
сителни и 

НА  АВАРИЯ, 
ВЕЩЕСТВА 
РЕАГИРАНЕ 

ЖАЩИ РУДИ, 
БЪЛГАРИЯ 

МВРИ 2014 

в района 
мическите 
ждане на 

ководител 
ление на 

среда" в 
може да 

санитарна 

рекъснато 

силите и 
арийни и 

а такъв, и 

мическата 
ботниците 
аварийни 



 

 
Проект №
 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

 

№  7879140150 г

Основни

Химическ
служител

Химическ
спасител

Замисъл
химичес

При хим
съсредот
опасни 
разпрост

Организ

Информи

Сигнал з
отговорн
оператив

Общинск
от ДПМК
разлива 
населени

Химическ

Химическ
разпрост
заразява

Събиране

Постоянн
двама ду
предлага

Осигурен
и вещест

                 

г. 

и задачи н

ко осигуря
ли от безкон

ко осигуря
лните и авар

л за орган
ското осиг

мическото 
точат усили
химически 
ранението 

зация на хи

иране на за

за възникв
ия ръковод
вния комуни

кият щаб за
К данни и в
или отровн
ие и и/или е

ко разузнав

кото разуз
ранението 
не с предел

е на инфор

ната обекто
уши със з
ат варианти

ност със сре
тва за неутр

             ПРИЛ
С

П

а химичес

яване защи
нтролното и

ване на пр
рийните еки

изиране и 
уряване 

осигуряван
ията си въ
вещества

на отровни

имическот

страшеното

ване на а
дителя на Д
икационно-и

 координир
в зависимо
ния облак, 
евакуиранет

ване 

знаване с
на разлива
лно допусти

рмация, про

ова комисия
адача да 
 за провежд

едства за хи
рализиране

ЛОЖЕНИЕ 5 П
СЪПРОВОДЕНА

ПРОЕКТ ЗА ДО

 
стр. 7-17 

ското осиг

итата на 
изтичане на

ровежданит
ипи. 

 провежда

не, спасит
ърху опове
а, изясняв
ия облак. 

то осигуря

о населени

авария се 
ДПМК и дисп
информаци

ране на СНА
ост от посо
взема реш
то му. 

съсредоточа
а или отро
ими концен

огнозиране 

я към ДПМ
събират и
дане на спа

имическа з
е на вредни 

ПЛАН ЗА ДЕЙС
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