проект

Създаваме нови
възможности днес за:
икономическо развитие
нови работни места
развитие на местната общност
социална сигурност
нови професионални хоризонти
нови бизнес партньорства

„Трейс Рисорсиз” ЕООД е дружество, което развива
нови геологопроучвателни и минни проекти в страната
и чужбина. От 7 май 2012 г. „Трейс Рисорсиз“ ЕООД е 100%
собственост на най-голямото рудодобивно предприятие в България - „Асарел-Медет” АД - Панагюрище.
„Трейс Ризорсиз” ЕООД изцяло споделя професионалния опит, добрите традиции, девиза на лидера в българския рудодобив „От природата - за хората, от хората - за природата“ и мотото „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме”.

Нашите ангажименти
Като социално отговорна компания „Трейс Рисорсиз” ЕООД се ангажира да:
прилага най-добрите управленски и производствени практики с грижа за хората,
природата и обществото;
води открит и добронамерен диалог с всички заинтересовани страни;
подкрепя местното развитие последователно, отговорно и съпричастно.

Нашите намерения
да използваме най-съвременна техника и водещи технологии
да инвестираме в социално-икономическия просперитет на общината и региона
да работим според най-високи стандарти за:
- опазване на околната среда
- здравословни и безопасни условия на труд
- развитие на човешкия капитал
- социално сътрудничество
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„От природата - за хората, от хората - за природата“

„Трейс Рисорсиз” ЕООД е
дружество, което развива нови
геологопроучвателни и минни
проекти в страната и чужбина.
От 7 май 2012 г. „Трейс Рисорсиз“
ЕООД е 100% собственост на
най-голямото рудодобивно предприятие в България - „Асарел-Медет” АД - Панагюрище.

Проектът досега

проект

Дейности

„Трейс Ризорсиз” ЕООД, в лицето на предишния си собственик, има разрешително за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми на
територията на община Брезник от 28 май 2004 г.
При геологопроучвателните работи в периода 2004 - 2011 година са били установени запаси и ресурси на метални полезни изкопаеми - златосъдържащи руди в находище „Милин камък”, намиращо се в местност Бърдото в землището на гр. Брезник на област Перник.
В резултат на това е изготвено инвестиционно предложение - „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ - метални
полезни изкопаеми - златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък”, землище на гр. Брезник, община Брезник, област
Перник”.

Ключови факти за проекта

Планираните от „Трейс Рисорсиз” ЕООД дейности по проекта представляват:
1. подземен добив на метални полезни изкопаеми;
2. обогатяване на добитата руда и получаване на концентрат чрез гравитационни и флотационни методи;
3. закриване и пълна техническа и биологична рекултивация на засегнатите площи след края на експлоатационните работи.
Съоръжения
За осъществяване на производствената дейност се предвижда изграждане на подземен рудник, обогатителна фабрика, съоръжения за депониране на минни отпадъци (депо за хумусни материали, насипище за скални маси и хвостохранилище), резервоари за управление на оборотните води и техническа инфраструктура на площадката. Проектът предвижда надземно стоителство, което ще се разположи на 21,7% от
общата концесионна площ.

Каква ще бъде инвестицията?

Етапи на изпълнение на проекта

Прогнозните средства за реализацията на проекта са над 120 млн. лв., което ще го превърне в най-голямата инвестиция не само в
община Брезник, но и в целия регион.
Изграждането на модерен минно-обогатителен комплекс от ново поколение ще се базира на международните стандарти за качество, опазване на околната среда, безопасност и здраве при работа, развитие на човешкия капитал и социална отговорност.

Проектът ще бъде реализиран за срок от 18 до 30 години при доказване на допълнителни количества запаси, в резултат на предвидените
допълнителни геологопроучвателни работи. Експлоатационният период се предвижда да бъде от 11 до 23 години.

Колко работни места ще бъдат открити?
Планира се проектът да осигури около 540 работни места във фазата на строителството и над 400 работни места за периода на експлоатация. Това ще открие много нови възможности за трудова заетост и професионално развитие на хората от общината и региона.
Дейността на дружеството интензивно ще допринася за създаването и на стотици други работни места във фирми, които ще обслужват
или ще бъдат свързани с различни аспекти от дейността на минно-обогатителния комплекс.
Средства, предназначени за общинския бюджет
Освен местните данъци и такси, които ще се заплащат от дружеството, в общината ще постъпва половината от дължимата концесионна
такса по проекта, съгласно действащото в момента законодателство. Прогнозната стойност на тези 50% от концесионната такса,
платими към общината, е над 1.5 млн. лв. годишно.
Същевременно „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще се превърне в най-големия данъкоплатец и осигурител на местно ниво, което ще се отрази пряко
на по-добрия стандарт на живот и покупателната способност на хората от общината.
Дружеството ще следва политиката на социална отговорност на „Асарел-Медет“ АД и ще оказва значима подкрепа за различни общински
проекти и други местни инициативи. Програмата за инвестиции в общностите ще се ръководи от местните приоритети, ще се разработва в дух на взаимно съгласие и ще осигурява дългосрочна подкрепа за развитието на общината.

Проектът отблизо
Местоположение

Проучвателни работи (2 години) и Строителство (3 години)
По време на детайлното проучване на находището ще бъдат извършени главно сондажни и минни работи, за които ще бъдат открити около
50 работни места.
В периода на интензивно строителство на производствените мощности се предвижда да бъдат открити около 540 работни места.
Разработване на находището (11 - 23 години)
Разработването на находището ще се извършва по максимално природощадящ подземен начин с обратно запълване на минните пространства със скален материал. Добитата руда ще се изземва, след което ще се транспортира до обогатителна фабрика за преработка.
Преработвателните методи са базирани на:
гравитационно обогатяване: отделяне на минералните частици във водна среда под въздействие на силата на тежестта;
флотационно обогатяване: извеждане на полезните компоненти чрез закрепването им към въздушни мехурчета, които ги транспортират
до повърхността и се отделят от утайката със събирател ксантогенат.
При добива и преработката на рудата няма да се използват цианиди под каквато и да било форма.
Крайният продукт е златно-сребърен концентрат, който няма да бъде преработван на територията на обекта, а в други предприятия в страната.
Съхраняване на минния отпадък
Управлението на минните отпадъци предвижда изграждане и експлоатация на насипище за скална маса с площ 47 дка и съоръжение за съхранение на минни отпадъци от обогатяването - хвостохранилище с площ 220 дка. За сравнение, площта на другите действащи в страната
от десетилетия насам хвостохранилища от подобен тип е десетки пъти по-голяма, като например тази на хвостохранилище „Люляковица”
(„Асарел-Медет” АД) е около 3 000 дка.
Закриване и пълна рекултивация на всички терени (2 години)
След изчерпване на запасите в находището и прекратяване на добивните и преработвателни дейности, се пристъпва към рекултивация на
обекта:
ликвидация и запълване на подземния рудник;
демонтаж на съоръженията в обогатителната фабрика;
техническа рекултивация на съоръженията за минни отпадъци;
разчистване и заравняване на всички надземни площадки;
биологична рекултивация.

Находище „Милин камък” се намира на 2 км от град Брезник и е
разположено върху обща площ от 2 199 дка, предвидена за осъществяване на инвестиционното предложение.
Производителност
Предвижда се максималната годишна производителност на рудника да бъде до 300 000 тона руда. За сравнение средногодишният
добив и преработка на медна руда в „Асарел-Медет” АД е около
13 500 000 тона руда. Това означава, че годишната производителност на находище „Милин камък” ще съответства на едноседмично производство на фирмата-майка.

Следексплоатационни грижи и мониторинг на обекта (10 години)
След закриването на обекта и рекултивацията на всички терени ще бъдат осигурени следексплоатационни грижи и мониторинг за период
от 10 години.

„От природата - за хората, от хората - за природата“

„От природата - за хората, от хората - за природата“

Какво се случва в момента?
В момента проектът се намира в процедура по Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху защитени зони „Мещица” и „Ноевци” от мрежата НАТУРА 2000. Едновременно с това дружеството е инициирало
процес на консултации с обществеността по отношение на очакванията от реализацията на проекта и социо-икономическото му въздействие върху региона.
След приемането на докладите за Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка на въздействието върху защитените зони, ще
бъде организиран обществен достъп и обществено обсъждане на двата документа.

Какво предстои?
При положително решение от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Перник, която е компетентен орган да
се произнесе по докладите за оценките на въздействието върху околната среда и върху защитените зони, преди да започне изпълнение на
строителството по проекта, предстои още:
регистрация на търговско откритие на находище „Милин камък“;
получаване на концесионни права за добив и преработка на златосъдържащи руди;
провеждане на допълнителни геологопроучвателни дейности;
провеждане на археологическо проучване;
набавяне на всички разрешителни за осъществяване на дейността;
решаване на обществено значимите въпроси в дух на взаимно съгласие и конструктивно сътрудничество.

Как ще бъде осъществено?
Това е първата инвестиция на „Асарел-Медет” АД в минен проект извън община Панагюрище и ще бъде осъществена само в условията
на конструктивен диалог, социално сътрудничество и съгласие за местните приоритети.
Като дъщерно дружество на „Асарел-Медет“ АД, „Трейс Рисорсиз“ ЕООД пристъпва към този проект с:
капацитета да развива модерен рудодобив;
опита на българския лидер в тази област;
приоритета за гарантиране опазването и възстановяването на околната среда;
отговорността да стане предпочитан работадател;
разбирането за партньорство с другия бизнес в общината и региона;
примера, че минерално-суровинната индустрия може да се развива в хармония с туризма, земеделието, грижата за природата и всички
останали човешки дейности;
уважението към всички, които обичат своя роден край и са решени да допринасят за неговия просперитет със своя труд, знания и умения;
визията да се превърне в двигател за социално-икономическото развитие на община Брезник.

Водени от ангажимента за открит и добронамерен диалог, ние
изразяваме готовността си да посрещнем препоръките, както
и да отговорим на въпросите, които вълнуват жителите на
община Брезник и всички заинтересовани страни.
Вашите мнения или въпроси можете да изпращате, както на
електронна поща: info_breznik@thrace-resources.com, така и директно към служителите в Информационния център на „Трейс
Рисорсиз” ЕООД.
гр. Брезник, пл. „9-ти Септември” №1
Народнo читалище „Просвещение-1870”
тел.: 07751-3802
Работно време: 9:00 – 18:00 ч.
„От природата - за хората, от хората - за природата“

