ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ОП за ycnyra c предмет : „Препомпване към котлована на рудник „Цар Асен " на
дебалансовите разтвори , изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар
Асен", с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Ява"
I.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

В изпълнение на Решение № 620/20.07.2009 г. на Министерския съвет и Заповед Ns
РД-l б-1025/02.12.2009 г. на министьра на икономиката, енергетиката и туризма, с приемопредавателен протокол от 11.12.2009 г., концесионният обект : находище на окисни медни
руди " Цар Асен", Община Пазарджик, е предадено на "ЕКО МЕДЕТ" ЕООД с
правоприемник от 16.10.2017 г. „ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД. Дружеството се задължава да
поеме управлението на дренажните води в находището с оглед поддържане на екологичното
равновесие в района.
Накодище "Цар Асен" е открито лрез 1975 г. Разработването му започва през месец
май 1979 г. от МОК " Медет" — СММК "Средногорие". Дружеството "Панагюрски мини"
ЕАД с. Елшица експлоатира открития рудник "Цар Асен" до 1998 г.
В южната част на ликвидираната рудодобивна площадка „Цар Асен" е формиран
малък водосборен басейн . Водоемът се е ползвал като съоръжение за акумулиране на
набогатени разтвори , изтичащи от отвала за окисни и извънбалансови руди към рудник " Цар
Асен ". Строителните работи по изграждането му са извършени в първата половина на
осемдесетте години на ХХ-ти век, предимно чрез изкопни работи в естествения терен и
оформяне на подпорно съоръжение като вид насипна стена със защитен воден откос и
преливник в западния й край . Водният откос е оформен основно от грусирали скални
материали и е защитен с около 0.30 м сулфатоустойчив бетон . По стената на водоема
преминава главният път между селата Левски и Цар Асен . От другата страна на пътя се
намира коритото на река Луда Яна.
Площта на водоема е 2 310 мг на кота преливник при средна дълбочина около 1.75 м .,
като обемът в чашата към момента е около 3 200 мз предвид натрупаните наноси от свлечени
материали (окисни и извънбалансови руди).
Наблюденията и отчитането на водното ниво във водоема се извършва по показанията
на стабилизираната геодезическа лата във водоема. Поради нарушена цялост на защитното
бетоново покритие откъм водния откос, при ниво над 170 см през стената на водоема започва
да дренира вода, която постьпва в река Луда Яна.
Водите във водоема са с висока киселинност /рН : 2,8-3,2/ и концентрация на тежки
метали , за това изтичането им в реката е абсолютно недопустимо.
II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предмета на обществената поръчка е услуга за: „Препомпване към котлована на
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рудник „ Цар Асен" на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при
рудник „Цар Асен", с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна". В
изпълнение на предмета на обществената поръчка е наложително да се осигури техническо
решение за непрекъснато поддържане на безопасно ниво във водоема до 160 см.
Тъй като водоема се закранва непрекъснато с повърхностни води , които преминават
през отвала за окисни руди , е необкодимо нивото да се поддържа, чрез изпомпване на
излишните количества вода в котлована на намиращия се в близост открит рудник „Цар
Асен". Денивелацията от водоема до ръба на открит рудник „Цар Асен" е + 50 м ., а
разстоянието между тях е около 700 м .
Водните количества, постъпващи във водоема за набогатени разтвори имат
непостоянен режим и се влияят от сезонната и валежна хидроложка обстановка в района.

111. КРАТКА ХИДРОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА

ЗИМА
Зимата се проявява като най -сухият сезон от годината със средна сезонна сума на

валежите 104 тт , като 50% от тях са от сняг. Меките зимни условия са предпоставка за
сравнително късия период на задържане на снежната покривка. Средно тя се появява през
втората десетдневка на декември и изчезва през първата десетдневка на март. Общо през
зимата има средно 36 дни със снежна покривка, като около 14 от тяк са през януари. Найвалежен зимен месец е декември със среден месечен валеж 49,9 тт.

I7РОЛЕТ
През пролетта се наблюдава нарастване на валежите, като средната сума за сезона е
178 тт . През най- валежния пролетен месец - май, месечната сума на валежа е 79 тт , което е
с около 1 5% повече отколкото през юли. Максималният денонощен валеж през пролетга
може да достигне 78 тт (май ).

J7ЯТО
Лятото е най -валежния сезон със средна сума на валежа 195 тт . Една от
специфичните особености на района е относително малката (657 тт) валежна годишна сума
в сравнение с Предбалканския район, но надвишава тази в Тракийската низина.
Преходния характер на климата се изразява в неголемите сезонни разлики на
валежите. Въпреки , че през лятото валежът е максимален, разликата между летния и зимен
валеж не надквърля 1 0- 1 2% от годишната сума на валежите .

ЕСЕН
Есенните валежи са 149 тт , но в съответствие с преобладаването на ясно и тихо
време през есента, те са по-ниски от пролетните .
За да се получи по- коректна представа за климатичните условия в района е необходимо да се
обърне по-специално внимание на потенциалната евапотранспирация и валежите.
Разликата между годишната сума на валежа и евапостранспирацията е незначителна.
Годишната евапотранспирация е около 600-700 тт, а годишната сума на валежа е около 650
тт .
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IV. ИЗИСКВАИИЯ ИА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Да се предложи техническо решение, осигуряващо непрекъснато поддържане на
нивото във водоема за набогатени разтвори до 160 см.
2. При евентуалното използване на помпено съоръжение, участникът е необходимо да се
съобрази с денивелацията и разстоянието между водоема и котлована на рудник „Цар
Асен", като препоръчителния капацитет на помпата е водно количество Q=15 1/s u
напор минимум 80 т .
3. За аварийното осигуряване на дейността е необкодимо да се поддържа технически
изправно резервно помпено съоръжение, което да може в рамките на 24 часа да се
включи в системата за препомпване . За аварийното осигуряване на дейностга е
необходимо да се разполага с независимо електрическо захранване /агрегат/, в случай
на траен срив в електропреносната мрежа на района.
4. В случай на интензивно постъпване на високи води във водоема да се осигури
допълнителен напорен тръбопровод в посока на бермите на окисния отвал . Към
тръбопровода да се включва допълнително помпено съоръжение .
5. Всичките технически съоръжения е необходимо да се съобразят с високата
киселинност /рН : 2,8-3,2/ и съдържание на тежки метали в експлоатираните води .
б. С цел осигуряване на по-висок ретензионен обем на водоема е необходимо да се
предвидят мероприятия за почистване от натрупаните наносите и преоткосиране на
откосите на окисния отвал в близост до водоема.
7. С цел прекратяване на ерозионните процеси на защитната бетонова обшивка на
стената на водоема е необходимо да се положи нов хидроизолационен слой върху
водния откос на водоема.
8. Задължително е Изпълнителя да води дневник в предварително утвърдена от
Възложителя форма, в който да се отразява ежедневно водното нивото във водоема по
показания от монтираната лата. Дневника да се представя в края на всеки месец на
Възложителя .

3

