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УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че Фирма „ АйАрТи Партнерс“ АД 

има следното инвестиционно предложение:  

 

Да изгради  инсталация за производство на  железен хидроксид и желязо-оксидни пигменти, 

чрез преработка на железен силикат. 

Технологичната площадка е предвидено да се обособи в урбанизирана за трайно ползване 

територия на гр. Костинброд, Община Костинброд, област Софйска, с идентификатор 

38978.35.53 с адрес на поземления имот – местност “Кладенеца“, площ по актуална скица 

3664 кв.м. 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението  

 

Цел на Инвестиционното предложение е да се изгради производствено предприятие  в 

което да се приложи  нова технология за  преработка на железния силикат, безвредна за 

околната среда и работеща в затворен технологичен цикъл с пълна регенерация на 

реагентите, коитосе използват  повторно  в процеса.  

Процесът представлява метод за селективно излужване на желязото от суровината с водни 

разтвори на алкални оксалати, с последващото му превръщане в стокови железни 

хидроксиди  и оксиди, без да се използват минерални киселини.  

Суровина за процеса е железен силикат от търговската номенклатура на Аурубис България 

- АД 

  

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 



ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  

 

В Приложение е представена общата блок-схема на процеса със съответните материални 

потоци и основни технологични възли. Планирано е технологичната инсталация да работи 

с капацитет за преработка на желязо-съдържаща шлака около  700-750 кг / час, на 

трисменен режим. Тя ще се състои от следните технологични възли: 

- Складов бункер за суровина 

- Реактори за излужване / три броя/, за работа в последователен режим, осигуряващ 

непрекъснатост на излужването 

- Филтър-преси , два броя, двусекционни 

- Реактор-утаител за третиране на филтрата от  излужването 

- Йонобменна инсталация за рециклиране на реагентите 

- Кристализатор 

- Инсталация за обратна осмоза  за възстановяване на технологичната вода и повторно 

използване в процеса 

- Двузонова пещ / сушене и изпичане/ 

- Охладителна кула за водно охлаждане 

- Сборни резервоари за водни разтвори на реагентите , снабдени с технологична арматура 

- Пакетиращи инсталации 

- Складово стопанство за готова продукция 

 

Процесът започва с поставяне на суровината в реактор за излужване с алкална сол на 

оксаловата киселина, с обем от 25 куб м, в който се извършва извличането на желязото под 

формата на фериоксалатен комплекс. Предимството на метода е, че физико-химичната 

движеща сила е комплексообразуването , а не деструкцията на силикатната матрица. Това 

изключва появата на емисии в газовата фаза, тъй като се работи с вещества, които нямат 

налягане на парите , характерни за минералните киселини . Температурата на излужването е 

70-80 градуса, а водните пари от разтворите се връщат в системата чрез водни 

кондензатори. 

След като приключи излужването , получената суспензия се насочва към филтър-преса за 

разделяне на двуфазната система. Твърдата фаза е желязо-силикатен хидрогел,  който се 

изпича при 850 градуса до желязооксиден пигмент Марка Б, по БДС ISO 1248. 

Бистрият филтрат на фериоксалатния комплекс се утаява с разтвор на алкален хидроксид в 

реактор-утаител, където се получава железен хидроксид. Получената суспензия се филтрува 

в отделна филтър-преса, а кейкът от железен хидроксид се суши в първата зона на 

двузоновата пещ и се насочва към складовото стопанство.  

Той е вторият стоков продукт, използван като суровина за производството на коагуланти за 

пречистване на води .  

Част от него след изсушаване се насочва към втората зона на двузонова пещ за получаване 

на третият готов продукт – желязооксиден пигмент за керамичната и строителната 

индустрия, Марка А, по БДС ISO 1248 . Двузоновата пещ се планира с мощност ...................., 

работеща на природен газ и комплектована с рекуператори на топлина и кондензация на 

водните пари от сушенето, които да се използват отново в процеса като технологична вода. 

Филтратът от хидроксидната филтър-преса се насочва последователно към йонообменна 

инсталация, кристализатор  и инсталация за обратна осмоза, в които се разделяна на воден 

алкален разтвор,  технологична вода и излужващ реагент, които се използват повторно в 

процеса, осигурявайки затворения цикъл на реагентите.  

От системата излизат единствено стоковите продукти , получавани като основни или като 

съпътстващи – хидроксид и оксид на желязото и калиев сулфат, получаван в резултат на 

ретгенерацията на йонообменната смола. 



Всички потоци се регенерират, а топлината от процеса на сушене и изпичане се рекупепира 

за да се поддържа  температурата на процесните разтвори.  

Системата е затворена чрез въздушни кондензатори в които се възстановява водата от 

естественото самоизпарение.  

За процеса не е необходима технологична вода , тъй като ще се използва оборотен 

резервоар.  

При нормален ход на производствения процес не се налага заустване в канализационна 

мрежа , тъй като всички разтвори се регенерират.  

Инсталацията ще бъде оборудвана с буферни резервоари за всеки отделен модул, 

предназначени за събиране на технологични потоци, които биха възникнали при авариен 

режим или планов ремонт и които ще се върнат отново в системата. 

Вода е  необходима единствено за санитарни цели и обща хигиена на персонала, както и за 

противопожарна готовност. 

 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон: 

 

Инвестиционното намерение на „ АйАрТи Партнерс„  АД  няма връзка с други 

съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие 

на обекта на инвестиционното предложение и не подлежи на разрешаване по специален 

закон 

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 

проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или 

засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи 

на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 

очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща 

пътна инфраструктура) 

 

Местоположението и всички реквизити на имота върху който ще се изгради предприятието са 

описани в представения Нотариален акт – виж Приложение  

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване 

на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

 

По време на строителството и експлоатацията ще бъдат използвани води и енергийни 

източници съгласно одобрен технически проект за присъединяване към съществуващи в 

района мрежи и стопанисвани от лизензирани търговски субекти. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 



 

Производственият процес ще генерира четири стокови продукта : 

 

- Железен хидроксид - суровина за производство на коагуланти за вода – CAS  

20344-49-4 

- Желязооксиден пигмент , марка А - CAS 1309-37-1 

-           Желязооксиден пигмент , марка Б – CAS 1309-37-1 

-        Калиев сулфат воден разтвор, базова суровина за течно наторяване – предстои 

сертифициране 

 

 

Тези продукти са приоритетни, стокови и не се допуска техния контакт с води , нито 

емитиране на емисии във въздуха и почвата.  

В количествено измерение , дневната производителност по стокови продукти е както 

следва: 

 

- Железен хидроксид – планираната дневна производителност е в обем от около 6,0 тона, 

пакетирани в стандартни трислойни торби от 25 кг чрез пакетираща инсталация и 

съхранявани в отделно складово стопанство с капацитет за десетдневно складиране. 

- Желязооксиден пигмент , марка А – дневна производителност около 4,5 тона , 

пакетирани в трислойни торби от 25 кг и съхранявани в складово стопандство с 

десетдневен капацитет. 

- Желязооксиден пигмент , марка Б – около 7,5 тона , пакетран в трислойни торби , 

съхранявани в складово стопанство с десетдневен капацитет. 

- Калиев сулфат , 10-% ен воден разтвор – около 2 куб.м дневно , опакован в контейнери 

от 1 куб.м, съхраняван в складовото стопанство с десетдневен капацитет 

 

 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

 

Емисии на вредни вещества не се очакват. В околната среда могат да проникнат 

единствено некондензирани водни пари от естествено самоизпарение на водата / фири/ 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

 

Отпадъци процесът не създава . Възможни са разливи единствено в авариен режим, 

които ще бъдат компенсирани чрез система от водни уваловки и буферен резервоар за 

връщането на разтворите обратно в процеса на съответното място в технологичния 

поток. 

 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 

система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

 



Отадъчни води ще има единствено в резултат на хигиенно-битови дейности . 

Технологичните води се рециклират и се връщат в процеса без необходимост от заустване в 

пречиствателна станция.  

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 

към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от 

тях) 

На територията на съоръжението ще се съхраняват суровини и работни разтвори, както 

следва : 

 

- Алкални хидроксиди / натриев и калиев хидроксид/, опаковани в търговски опаковки на 

производителя им.  

- Оксалова киселина , опакована и съхранявана в опаковки на производителя 

- Суровина „железен силикат“ , от търговската номенклатура на Аурубис България – АД  и 

съхранявана в обособен за целта технологичен бункер. 

 

За съхранение на суровината и реагентите се предвиждат отделни клетки и бункер, 

съгласно технически проект , съгласно нормите на техническото ни законодателство. 

 

 

 

- За всички технологични разтвори на технологичната площадка се предвиждат специални 

резервоари, съгласно технически проект, имащи функцията за захранващи оперативни 

резервоари. В тях ще се съхранява работни разтвори за всеки от етапите на технологичния 

цикъл. 

 

Количествата от веществата ще бъде определено в етапа на проектиране във фаза „ 

Технологична“ 

 

І. Въз основа на гореописаната информация за инвестиционното ни намерение и по реда на 

Глава втора, чл.4, ал.1 и ал.5 от НИООС моля да извършите преценка за необходимост от 

ОВОС. 

 

 

Прилагам: 

1. Нотариален акт 

2.  Блок-схема на технологичния процес 

3. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

4. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

 

Дата: ........................................................  Уведомител: ………………………… 

(подпис) 


