МРЪСНИ
ЦЕННИ МЕТАЛИ

Разтоварване на европейските
токсични отпадъци в Цумеб, Намибия

Dirty Precious Metals
(Мръсни ценни метали)
Доклад от мисия за установяване на факти относно дейността на металургичното предприятие на Дънди Прешъс Металс в Цумеб, Намибия
Януари 2016

Съдържание:
The Global Capitals and the Multinational Extractivism................................................... 4
Обща информация за дейността на ДПМ....................................................................... 5
Срещата (или по-скоро неосъществяването на среща) с властите в Намибия..... 9
Въпросът с арсена – големият бял слон в стаята........................................................ 10
Липсващият тонаж от арсен............................................................................................ 16
Други случаи от миналото, когато думите не отговаряха
на действителността.......................................................................................................... 17
Свободни индустриални зони за износ (EPZ)............................................................... 18
Не на последно място!....................................................................................................... 19
Решения и роли:................................................................................................................. 21
Глобален поглед върху индустрията:............................................................................ 23
Човешки истории зад металургичното предприятие в Цумеб............................... 24
Анекс 1 – Арсен и арсениев триоксид – ........................................................................ 25
кралят на отровите и отровата на кралете.................................................................. 25
Медта от Перу...................................................................................................................... 27
Металургичните продукти в Цумеб Източник: ДПМ................................................ 27

Authors
Daniel Popov
Genady Kondarev
Bertchen Kohrs
Fidanka Bacheva-MacGrath
CEE Bankwatch Network, Earthlife Namibia and
Za Zemiata – Friends Of The Earth Bulgaria, 2016

Този доклад е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС. Съдържанието
на този доклад не отразява непременно официалната позиция на ЕвропейCo-funded by the Intelligent Energy Europe
ския съюз. Отговорност за информацията и възгледите, изразени в доклаProgramme of the European Union
да, носят изцяло авторите му.

Глобални капитали
и мултинационален
екстрактивизъм

(Мръсни ценни метали)

Доклад от мисия за установяване на факти относно дейността на
металургичното предприятие на Дънди Прешъс Металс в Цумеб,
Намибия. Януари 2016

ДПМ-България е
регистриран
в Холандия

Темата на настоящия доклад не е обикновения корпоративен злосторник, който попада във фокуса
на на екологичните организации. Тук разглеждаме по-подробно дейностите на минна компания,
която Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) определя като шампион в екологично
и социално отношение.
Дънди Прешъс Металс (ДПМ) е международна минна компания със седалище в Канада, регистрирана
на борсата в Торонто, с операции в България (мина Челопеч), Намибия (металургично предприятие
Цумеб) и до неоттдавна Армения (мина Капан). Понастоящем компанията има планове да открие
нови мини в България и в Сърбия.

ДПМ работи изключително с Луй
Драйфус Комодити, Швейцария
- купувач на всички български
концентрати, снабдяващ с мръсен концентрат металургичния
комбинат в Намибия

Дънди Корп (САЩ)
собственик на Дънди
Прешъс Металс
(Канада – на стоковата
борса в Торонто)

Обща информация за дейността на ДПМ

Комбинатът в Цумеб - Намибия
(собственост на ДПМ - обработва
мръсни медни концентрати от
Челопеч -България, Колкюихирка – Перу, и други източници по
целия свят; Разположен в Свободна Индустриална Зона за Износ
(EPZ) = 0 корпоративен данък към
Намибия)

Някои от основните продукти на топилната пещ в Цумеб:
• Черна мед - това е почти чиста мед, съдържаща

злато, сребро и други ценни изкопаеми, които Луй
Драйфус Комодити може да продава; чиста е от
арсен и може да бъде продавана на много места за
допълнителна преработка

се съхранява в чували от захар, 4200 тона е
пречистеният арсениев триоксид, повечето от
които се продават в Малайзия и Южна Африка за
дървообработвателната индустрия и като пестицид
в земеделието, което също е порочна практика

• Арсениев триоксид - вторичен продукт

• Сярна киселина - инсталация за сярна

от претопяването на мръсни концентрати изчисленията ни показват, че ДПМ произвежда
повече от 10 000 тона от токсичния материал;
най-голямата част от него остава в предназначено
за целта сметище в Цумеб, като прахът от
ръкавните филтри, който съдържа химикала,

киселина е въведена в експлоатация, за да
оползотворява серните газове, които преди това
са били изпускани в атмосферата, причинявайки
екологични и здравни проблеми в региона на
Цумеб; сярната киселина се продава на урановите
мини в Намибия;
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Други 70 000 +
тона идват от
други източници,
включително местни източници от
Намибия, съседни
страни, или от глобалните пазари

Един от другите големи източници на
концентрати е Мина Колкюихирка
в провинция Паско, Перу, собственост на Буенавентура (25-30 000 тона
годишно, ценното в този концентрат
е най-вече съдържанието на сребро.

4

Dirty Precious Metals

Мина Челопеч - България (производство на
меден концентрат - което всъщност е концентрат на сложни руди, съдържащи редица
редки елементи и преди всичко ЗЛАТО, около 100,000 тона концентрат на година)

По време на тоталитарния режим в България мината в Челопеч е била държавно предприятие.
Произвежданият продукт, под формата на меден
концентрат, е бил обработван в мината в Пирдоп заедно с концентрати от други, намиращи
се наблизо мини – Елаците и Асарел. След голям
инцидент в хвостохранилището на предприятието през 1988 г., българското правителство е
взело решение да преустанови обработването
на концентрата от Челопеч в Пирдоп, поради
високото съдържание на арсен в него. Забраната
е въведена с решение на Министерски съвет от
1 април 1990 г.
След последвалата приватизация през 2003 г.
ДПМ придобива мината и оттогава се наблюдава
непрекъснато увеличаване на количеството на

извличаната руда – от 900 тона през 2008 г. до
повече от 2 милиона тона през 2014 г.
Проектът в Крумовград (също в България) е
оповестен през 2005 г. с оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС) за преработка на
руда и добив на метали, които в първоначалния
проект предвиждат извличане с цианид. Силната опозиция от страна на местната общност
и екологични неправителствени организации
(НПО) доведе до забавяне и значителни промени
в проекта, до намаляване на мащаба на мината,
подобряване на съоръжението на хвостохранилищата и елиминиране на технологията за преработка с цианид. Към момента проектът има
издадени повечето нужни национални лицензи,
но дейността все още не е стартирала.

Металургичният комбинат в Намибия (МКН
или топилната пещ в Цумеб) представлява
голямо а индустриална инсталация, разположена в централната част на Намибия.
Комбинатът функционира от 1960 г. Използва се предимно за обработване на мед и е
една от малкото пещи в света, подходяща
за третиране на сложни арсениеви и оловни концентрати. Топилната пещ в Цумеб е
придобита от ДПМ през 2010 г. от Уедърли
Майнинг Интернешънъл. Луи Драйфус Комодитис Металс Суис SA притежава ексклузивните права за закупуване на концентрат
от Челопеч за производство на ишлеме чрез
пещта и ексклузивна договорка за допълнителна доставка на концентрат за производство на ишлеме в пещта, включително
до 2020 г.
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Българските партньори на Мрежата CEE
Bankwatch от десет години насам провеждат
наблюдение над някои от проектите на ДПМ.
Заедно с други български активисти сме давали
многобройни препоръки и в определени случаи директно се противопоставяме на много от
дейностите на компанията в България и Армения, като се започне с първото инвестиционно
предложение през 2005 г. за проект „на зелено“за мина с открит рудодобив в Крумовград,
България.
След това последва и нашата реакция против
инвестиционно предложение от 2008 г. за технология за извличане на злато с цианид в мината в
Челопеч в България. Редица екологични проблеми бяха във фокуса на позициите ни през
годините, включително и предишното лошо състояниe на хвостовите басейни и транспортът на
концентрата от мината в Челопеч, който причиняваше замърсяване и прах на гарата в Златица.
Имахме възможност да проверим от първо лице
условията около цинковите и сребърни мини в
Капан, Армения и да се запознаем с някои социални въпроси, касаещи всички тези проекти.
С огромно внимание проследихме и развитиео
на инвестицията „на зелено“ в златната мина в

Крумовград, България. Посредством натиска, упражнен от гражданското общество и проявеният
здрав разум от мениджмънта на ДПМ, мащабът
на този проект беше съществено намален, а от
там и влиянието му върху околната среда. След
проведените протести беше въведена промяна в първоначално предвидената технология.
Отпаднаха плановете за промиване на рудата с
цианид, което предотврати вноса, използването и изхвърлянето на стотици тонове цианид в
България.
В случая с Челопеч, освен че беше отхвърлено технологичнотго решение за извличане с
цианид, извлеченият концентрат сега се товари
във вагони на територията на мината, вместо
да замърсява околностите на гарата в Златица,
каквато беше практиката в първите години от
дейността.
Всички тези проблеми бяха разрешени в процеси, които може да се опишат като многопластови и разнообразни – понякога в атмосфера
на сътрудничество и диалог, в други моменти
- на тотално отричане и враждебно отношение
от страна на компанията. В последните случаи
постигахме прогрес, благодарение на натиска и
упорството от страна на гражданските активисти.

Въпросът
Съгласно нашето разбиране за “устойчиво
управление на околната среда и отговорност по
цялата верига на производството”, след придобиването на топилната пещ в Цумеб и широката
реклама за планираните подобрения, решихме
да разгледаме по-подробно този проект, още
повече, че годишните отчети на компанията
твърдят, че повечето от модификациите по съоръжението вече са изпълнени.
През 2010 г. ДПМ приключи сделката за пещта
в Цумеб и плати 3,5 милиона щ.д. (33 м. намибийски долара) за стара и занемарена топилна
пещ, заобиколена от тонове минни отпадъци.
Но по-важното е, че сделката вървеше с така
наречената клауза за „заварено положение“,
подписана от комисаря по околната среда на
Намибия, Теофилус Нгитила: ДПМ няма да
бъде отговорна за проблеми с околната среда,
причинени преди датата на покупка.
Следващите основни наблюдения, а в някои случаи и сравнения с поведението на компанията
в България, са направени в резултат на нашето
пътуване до Намибия между 10-и и 21-ви август
2015 г.
1: Липса на достатъчно информация за топилната пещ в Цумеб
„Взаимоотношенията ни със служителите, правителствата и местните общности са открити,
честни и прозрачни. Ние установяваме и прилагаме най-високите етични стандарти и бизнес
практики.“ Доклад за устойчиво развитие на ДПМ
от 2014 г.
Може би един от най-поразителните факти,
станали явни месеци преди мисията и по време
на нея, е липсата на смислена информация за
проекта в Цумеб, макар в последния доклад за
устойчиво развитие на ДПМ да се твърди, че
прозрачността е една от основните ценности на
компанията. Натъкнахме се на пълна секретност,
която ескалира в параноично поведение, когато
се появихме пред портите на комбината.

Изглед към надземната част на
рудник „Челопеч“
и към хвостохранилищата на
мината.
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1. В уебсайта на компанията са включени
технически и нетехнически документи за проектите в Челопеч и Крумовград. В секцията
за Цумеб, обаче е публикувана една скромна
страница с информация за страната и историята на пещта. По-интересен е фактът, че в
началото на 2015 г. беше включено техническото описание на различните съоръжения,
но то изненадващо изчезна, скоро след като
споделихме с мениджмънта на ДПМ интереса
си да видим на място пещта.
2. На среща през януари с г-н Николай Христов, старши вице-президент по устойчиво
бизнес развитие, поискахме информация за
документацията от Оценката за въздействие
върху околната среда (ОВОС). Тази информация ни беше обещана, но така и не беше пре-

доставена. Вторият опит за искане на информацията беше по електронна поща през март
– отново адресиран до г-н Христов, а също и
до г-н Ханс Ньолте – вице-президент и генерален директор на ДПМ в Цумеб. Трето писмо и
молба за среща беше изпратено през юли. В
отговор ни беше обяснено, че се разработва
нов уебсайт и централата на компанията в
Торонто „...се е заела с обновяването му“с цел
оповестяване на подобни документи. Първоначално, срещата, която поискахме с г-н
Ньолте, беше учтиво отказана с обяснението,
че мениджмънтът в Цумеб е много зает и не
може да се срещне с нас преди 15-и август.
Ние предложихме да променим датата на
пътуването си и да пристигнем на 17-и август,
но тогава бяхме информирани, че достъпът
до пещта е забранен до следващо нареждане.
Също така се опитахме да потърсим всякаква
документация в Информационния център
на ДПМ в Цумеб, но тъй като служителят,
отговорен за това отсъстваше, не успяхме да
открием каквито и да било документи. Беше
ни предоставена достатъчно информация
за финансирането на проекти в местната
общност. Проектите са на стойност около 4
милиона намибийски долара (около 350 000
евро, които ДПМ разпределя чрез Доверителен фонд на общността).
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От Информационния център бяхме насочени
към двама подходящи експерти по екология,
които работят в пещта, и това сякаш беше
последният ни шанс да се срещнем с някой от
металургичното предприятие, макар и да не
беше възможно да огледаме обекта. Пристигнахме на входа на комбината и поискахме
среща със служители от екологичния отдел.
Вместо това повикаха шефа на охраната.
Той отново обясни, че не е възможно да
се срещнем с г-н Ньолте и че повечето от
служителите еколози не са на линия, но ще
се опита да ни уреди среща с отдел „Връзки
с обществеността“. След четвърт час бяхме
поканени, но вместо да ни отведат в офиса
на „Връзки с обществеността“, ни поканиха в
стаята на охраната. Вратата беше затворена,
главният служител по сигурността беше зад
бюрото си, а друг служител по сигурността
беше блокирал изхода на стаята. Главният
служител по сигурността обясни, че след много разговори по телефона с високопоставени
служители в Цумеб, България и Канада, той
е длъжен да ни информира, че „...ни познават много добре“ и че не можем да идваме в
предприятието без предварително уговорена
среща.
След това ни беше обяснено, че среща няма
да има, и че той е бил инструктиран да ни
изведе от района на предприятието. Също
така ни попита дали осъзнаваме, че в момента се намираме на територията на пещта
и ни попита дали сме правили снимки, след
което заяви, че иска да провери кадрите ни.
Отказахме да дадем достъп до снимковия ни
материал и тогава ни ескортираха до колата
и ни оставиха да си тръгнем. Това недобронамерено посрещане в предприятието беше
далеч от твърдението за „...открити, честни и
прозрачни“ взаимоотношения със заинтересованите страни.
В по-нататъшна кореспонденция от октомври
2015 г. бяхме обвинени от компанията за грубо
държане със служителите по сигурността, което
мениджмънта лесно може да провери от видеозаписите на тази среща, от които трябва да
стане пределно ясно, че двете страни провеждат по-скоро дипломатичен разговор. Ние ясно
изтъкнахме, че намерението ни не е да влезем в
предприятието, за да правим туристическа обиколка, а да се срещнем с някой, който може да ни
съдейства - да ни предостави документация, и да
разговаря с нас.
Освен това, на следващия ден, след опита ни
да посетим предприятието, нашият домакин от
организацията Earthlife получи анонимен мейл,
в който се обясняваше, че в миналото организацията Bankwatch е изкривявала фактите
по отношение на дейността на Дънди Прешъс
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Металс и че Earthlife Намибия трябва да е внимателна във взаимоотношенията си с Bankwatch,
тъй като това може да навреди на репутацията
на Earthlife. Писмото завършваше с мелодраматично обяснение за причините, поради които
авторът трябва да остане анонимен. Разбира
се, подобно писмо може да бъде изпратено от
всеки, включително и от хора, които искат да
настроят гражданите активисти срещу ДПМ. Все
пак подобни странни писма не са нещо необичайно, когато активисти разследват дейността на
ДПМ.
Опитът с ДПМ през последното десетилетие
показва, че компанията е много открита и проактивна в поддържането на диалог с неправителствени организации (НПО), когато например се
стреми да вземе заем от ЕБВР и от нея се изисква
да проведе съответните публични изслушвания
и да демонстрира диалог с гражданското общество. Компанията също така е много отворена и
диалогична относно нещата, които счита за свои
добри постижения и инициативи. Нещата обаче
са съвсем различни, когато усилията за провеждане на диалог касаят съществени теми като
социалната справедливост, данъчните въпроси, вторичните продукти от дейността на ДПМ,
жизненият цикъл на продуктите и вторичните
продукти и веригата на стойността.
Като цяло това не е изненадващо поведение за
минна компания – една минна компания няма
как да приеме с охота реален граждански контрол, тъй като естеството на минната дейност е
такова, че е трудно, ако не и невъзможно, да отговаря на съвременните екологични и социални
стандарти. Това, разбира се, не е причина да се
отказваме от изискванията към минните компании за постоянно подобряване на техните стандарти. Освен това, належащо е правителствата
и обществото да преосмислят до какви мащаби
имаме нужда от минната дейност – фокусът трябва да се измести към ефективното използване на
ресурсите, вместо към постоянната свръхексплоатация на нови залежи на суровини.

Срещата (или по-скоро неосъществяването на среща) с властите в Намибия
Един съвсем различен въпрос и нещо, което е
причина за сериозно безпокойство за обществото като цяло, е защо публичните власти имат
същия рефлекс да крият и защитават информация, свързана с минното дело и преработването
на руда от обществото, което плаща техните
заплати.
Както изрично се казва в Закона за управление
на околната среда 7/2007 на Република Намибия (Environmental Management Act 7/2007 of the
Republic of Namibia в чл. 17 (g) и (h)комисарят
по околна среда следва да поддържа регистър
с проведените oценки за въздействие върху
околната среда, както и с издадените сертификати за спазване на екологичните норми, а също и
„копията от документите следва да са налице за
публична проверка в кабинета на комисаря по
околна среда в работно време“ чл.38 (3).
Бяхме изключително разочаровани да открием, че нито мрежата CEE Bankwatch, преди и по
време на посещението в Намибия, нито колегите
ни от Earthlife Намибия и от Центъра за правна
помощ успяха да упражнят законните си права,
независимо от многократните опити да се свържат с кабинета на комисаря по околна среда, а
именно:
• Официална молба по електронна поща за
среща и достъп до информация, изпратен на
24.03.2015 г. на адреса на комисаря по околна
среда, заместник-комисаря по околна среда
и заместник-директора на отдела по околна
среда на контактите, публикувани на страницата на Министерство на околната среда и
туризма, последвани от опити за връзка по
телефона;

• Втора молба по електронна поща, пусната на
30.07.2015 г., последвана от опити за връзка
по телефона;
• Три молби за среща и достъп до информация,
отправени към секретаря на комисаря по
околна среда и разговори по мобилен телефон на 11, 12 и 13.08.2015 г.
• Официална молба по електронна поща за
среща и достъп до информация, изпратена на
16.08.2015 г., последвана от опити за разговор по мобилен телефон.
Натъквали сме се многократно на същите административни пречки с българските власти във
връзка с минни проекти, включително проекти
на ДПМ. В България проблемът беше частично
преодолян поради задължението ОВОС да се
публикува онлайн. Понякога отговорните власти
задържат публикуването на някои решения за
ОВОС с цел да съкратят периода за обжалване пред съда, който обикновено е 14 дни след
публикуване на документа, като по този начин
създават пречки пред правото на справедливост
на обществото. Въпреки това, продължаваме
да се борим за налагане на задължението за
публикуване онлайн на цялата документация
по ОВОС по време на процеса по консултации,
както и за запазването на публичност след това.
ДПМ възприе тази добра практика с проекта в
Крумовград, поради което е разочароващо, че
ставаме свидетели на регрес в стандартите на
компанията по отношение на проекта в Цумеб.
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Въпросът с арсена – големият бял слон
в стаята
Поради липсата на техническа документация
и информация за дейността и технологичните
процеси на металургичното предприятие, към
настоящия момент е невъзможно да се направи
точна оценка за въздействието на пещта в Цумеб върху околната среда и здравето. Наложи ни
се да сглобяваме парчета от пъзела с помощта
на проверка на някои стари документи и да ги
сравняваме с нови данни от нашето пътуване.
Обикновено находищата на медна руда се свързват с високо съдържание на арсен. Мината в Челопеч има едни от най-високите нива на съдържание на арсен в сравнение с други находища
на мед по света. Високото съдържание на арсен
и свързаните с това трудности по екологичното
управление на този химичен елемент доведоха
до строгата забрана за по-нататъшно обработване на този продукт в България след сериозната
екологична авария в хвостовите басейни на
комбината в Пирдоп през 1988 г.
Изчисленията от документацията по ОВОС за
Челопеч през 2008 г. сочат 5-6% съдържание на
арсен в сложния меден концентрат. Същият документ оценява общия резерв от арсен в находището на 99 446 тона (изчисленията са направени
през 2005 г.). Описва се, че само 0,05% от арсена
остава в хвостохранилищата на Челопеч (или
около 50 тона), което означава, че вече с години
наред и години напред около 100 000 тона арсен
се и ще се извличат, преработват, складират и/
или се или ще се изхвърлят под някаква форма
някъде другаде по света до окончателната година на закриване на мината, която се предвижда
да е около 2025 г.
Понастоящем, половината от обработения
меден концентрат в Цумеб пристига от Челопеч,
а другата половина (т. нар.концентрат от трети
страни) идва от други източници, като един от
тях е перуанската минна компания Ел Брокал,
чийто концентрат съдържа дори повече арсен от
концентрата в Челопеч.

Според презентация от 2011 г. („Пречистване на въздуха – подобрения в управлението на здравето и околната среда в минното
предприятие в Цумеб”, 12.09.2011 г. от Ханс
Ньолте), съдържанието на арсен в медния
концентрат, обработван в пещта в Цумеб,
е цели 5,2%. Твърди се, че съдържанието
на арсен в концентрата от Перу е 7,2%.

Като обяснение за съоръженията за арсен,
преди тази информация да изчезне от
уебсайта на компанията, ние успяхме да
прочетем следното:
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„Съоръжение за преработка на арсен
Концентратите и другите
вторични материали, обработвани в
предприятието в Цумеб, традиционно
са с високо съдържание на арсен.
Арсенът преминава през пещта и
се улавя от отпадъчните газове в
ръкавните филтри. Прахът, събиран
в ръкавните филтри, е с високи нива
на арсен и се използва като суровина
в съоръжението за преработка на
арсен. Прахът, от ръкавните филтри,
който не може да се обработи в
съоръжението за арсен, се изхвърля в
депото за отпадъци. Съоръжението
за преработка на арсен се използва за
производство на арсениев триоксид от
прах, събиран в процеса на претопяване.
Четири единични пещи от типа „Godfrey” се използват за преобразуването
на материала в арсениев триоксид,
който се продава за производството
на пестициди и обработката на
дървесина.“
Както се разказва в списанието Ню Африкан Магазийн от януари 2014 г.:
„След забраната за третирането на дървесина
с арсен през 2003 г. в САЩ, пазарът на арсен се
сви. В резултат ДПМ е изправена пред свръхпроизводство. Според служителя по връзки с
обществеността, Джим Кастелик, ДПМ все още
снабдява клиенти в Южна Африка и Малайзия,
„но пазарът е скромен,“ казва той. В резултат на
това, ДПМ понастоящем е принудена да складира излишното количество произведен арсен
на място в специално построен изкоп, заедно с
други опасни материали, които пристигат от разрушения меден ръкавен филтър и се пакетират в
големи найлонови чували, които обикновено се
ползват за транспортирането на захар. „Депото
за складиране е одобрено от Правителството,“
заявява Кастелик пред автора на статията.
Новият изкоп, облицован с петсантиметрово
непропускливо покритие (мембрана) обаче сега
се намира много по-близо и по-високо до самия
град. Макар и скрит зад малкото възвишение зад
Цумеб, той се вижда ясно на картата на Google
Earth. Детайлният преглед показа, че заради
безпощадното слънце в Намибия, найлоновите чувалите са разядени и са започнали да се
разкъсват.

Изкопът, обаче е съществено подобрен спрямо
предишния метод на изхвърляне: открит изкоп,
който след 90 години минно дело се е превърнал
в хълм, който разпръсква вредното си съдържание в радиус до 6 км при всяко подухване
на вятъра. В по-тежките дни всички имат лека
кашлица и се усеща парене в ноздрите, когато
вятърът идва от посока на завода.
Също така съществува и нещо, което ДПМ нарича „фактор дразнител“ в една от брошурите
от пакета материали за пресата: изпускането на
серни газове привечер, видимо различими като
облак на фона на светлините на строго охраняваната територия на предприятието, където сега
носенето на пълен набор от лични предпазни
средства е задължително“.
Също така в Доклада за устойчиво развитие на
ДПМ от 2014 г. (стр.63) се казва: „След като се
претопи медният концентрат, извлеченият арсен
се класифицира като вреден отпадък“, и (стр. 61)
„страничният продукт от извличането на арсен
от концентрата е арсениевият триоксид, който
се произвежда и продава от Цумеб на клиенти в
Малайзия и Южна Африка“.
Арсенът, както и болшинството от производните
му химични продукти, не е безопасен. Според
регламент на ЕС, диарсениевият триоксид е първа категория канцерогенно вещество,
пораждащо сериозно безпокойство (ВПСБ), „което може да има сериозни и често необратими
последствия върху човешкото здраве и околната
среда“. Бидейки амфотерен оксид, арсениевият
диоксид се разтваря лесно в алкални разтвори и
по-малко в киселинни такива. арсениевият триоксид лесно се абсорбира от храносмилателната
система: токсичните ефекти също така са добре
познати при вдишване и при допир с кожата.
Първоначално, елиминирането на химикала
е бързо, посредством екскреция в урината, но
дадено количество (30-40% в случай на повторно

излагане) се включва в състава на костите, мускулите, кожата, косата и ноктите (всички тъкани,
богати на кератин), и се елиминира в продължение на седмици или месеци. Повече информация за ефектите на арсена върху здравето ще
откриете в края на настоящия доклад.
ДПМ стартира износа и преработката на концентрата от Челопеч в пещта в Цумеб през 2007 г.,
когато съоръжението все още е собственост на
Уедърли Майнинг Интернешънъл. Някъде към
2008 г. пещта работи най-вече с концентрат от
България, тъй като местните мини малко или
много са били ликвидирани. Местни експерти
ни обясниха, че пещта е проектирана да работи
с концентрат с ниво на арсена между 2,5 % и
3%. Това се постигало с помощта на смесване
на местни концентрати с високо съдържание на
арсен (мините Кнусиб Спрингс и Цумеб извличат
8% арсен) с концентрат с ниско съдържание на
арсен от мината Комбат (0,39% арсен). Вносният
концентрат е почти с три пъти по-високи нива на
арсен и след като се е преминало към преработката на концентрат с повече арсен, започнали
да валят оплаквания от работниците. Особено
през 2010 г. са започнали множество и сериозни
оплаквания от страна на работниците в предприятието. Поблемът е бил отразен широко в
националните медии и скандалът се е разраснал
до степен, в която се е наложило държавата да се
намеси в полза на работниците.
Основната реакция от страна на властите била
да изискат намаляването наполовина на количеството концентрат, преработван от предприятието, докато не бъдат въведени подобрения
(ограниченията върху производството са били
премахнати от правителството на Намибия през
декември 2013 г.). Националният институт за
професионално здраве на Южна Африка, подкрепен от Министерство на околната среда и туризма, провел изследване на здравето. Пробите за
изследването бяха взети през март и юли 2013 г.
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1. Отричане на социалната отговорност от
страна на Уедърли и ДПМ по отношение
на засегнатите работници – някои от тези
хора са починали, а много други все още се
нуждаят от системно медицинско лечение.
Според бившите работници, които интервюирахме, не е била предложена финансова
компенсация на тези хора, които са рискували здравето си без да са информирани
за големите рискове, които поемат докато
работят в пещта, и особено след вкарването
на новия концентрат с високо съдържание
на арсен. Липсата на подходяща финансова
компенсация е направила невъзможно получаването на системно медицинско лечение.
Работниците твърдяха, че са им правени
профилактични прегледи на всеки два месеца
по време на съществуването на комплекса
Онгополо (по-големият комплекс от мини и
пещта, който е съществувал преди Уедърли
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2. Не е ясно какъв ще е положителният ефект
от предприетите мерки. Не знаем какъв е
ефектът от въвеждането на индивидуални
лични предпазни средства, тъй като компанията не публикува редовни проучвания за нивата на арсен в кръвта на работниците. Нито
знаем какъв е ефектът от технологичното
подобряване на завода, тъй като няма публичен достъп до Оценката за въздействие върху
околната среда или до Плана за управление
на околната среда. Ние дори не знаем дали
съществуват подобни документи. В рекламата
на „Проекта за Дифузни Емисии“се казва, че
„В резултат на проекта за улавяне на емисии
станахме свидетели на значително намаление, както на количествата вдишван арсен,
така и на средните нива на арсен в урината
на работниците в предприятието. Средните
стойности на тези показатели са в норма
както според намибийските, така и според
международните норми”.
Освен това, „ Изградихме инженерно депо за
изхвърляне на опасни отпадъци за безопасното изхвърляне на прах от ръкавните филтри и други отпадъци от киселинния завод.”
Изключително скептични сме по отношение
на подобни ПР трикове и изказвания, тъй
като арсенът, канцероген от първа категория,
не се свързва със „съответни нива“ или „международни норми“. Насоките на Световната
здравна организация или на Европейската
комисия предоставят информация за нивата
на арсен във въздуха, водата, храната или
почвата при различни обстоятелства, както и
какво се препоръчва при различно излагане,
но не съществуват безопасни нива на излагане на арсен и заключенията са много ясни:
„Когато се приема линейна връзка доза-реакция, не може да се препоръча безопасно
ниво на излагане при вдишване”Освен това,
„Не може да бъде установено безопасно ниво
на арсен във въздуха,“ и „Не може да бъде
установено ново ниво на допустимата дневна
доза“.
Както обаче е добре описано в нормите, хората които работят в металургичните предприятия или живеят в близост до тях, както
и до пестицидните заводи или фабриките за
обработка на дървесина, са най-засегнати и с
най-голям риск за здравето. Следва да бъдат

разкрити цифрите и да бъде направен допълнителен задълбочен анализ и изследвания на
населението, за да бъде представена реалната картина.
3. Дори и тези мерки да доведат до подобрени условия за здравето и околната среда
посредством намаляване на нивото на замърсяване, ние не знаем каква е окончателната
оценка, тъй като капацитетът на пещта се
е увеличил почти тройно и е достигнал до
198000 тона концентрат през 2014 г., което
ще доведе до много по-големи количества
вредни вещества.

Вече споделихме първоначалния ни доклад
с ЕБВР – един от кредиторите на ДПМ.
ЕБВР твърди, че новите й заеми към ДПМ
изрично изключват предприятието в Цумеб.
И все пак обикновено ЕБВР твърди, че
подпомага подобряването на екологичните
стандарти на компаниите, които са техни
клиенти. Защо ЕБВР поддържа строго
обособяване на позиция за револвиращ
кредит за ДПМ? Краткият отговор, който
получихме от ЕБВР е, че тя е доволна
от факта, че нивото на арсен в урината
на работниците напоследък намалява.
Това не е уместен отговор – трябва да се
предложи цифра, която да сочи спад на
нивото, от една изходна цифра съпоставена
с последните, както и сравнение със
ситуацията в мината преди ДПМ и преди
Челопеч. Ако дадена компания поеме
контрол в една лоша ситуация, влоши я
допълнително и след това успее да върне
нещата към първоначалната ситуация, да се
твърди, че това представлява подобрение,
просто е неприемливо.

Изисква се специално внимание
за разрешаване на въпроса с
изхвърлянето на арсен на място.
Капацитетът на арсениевия завод е много
по-малък от пристигащите количества.
Много от приложенията на арсена,
свързани с обработването на дървесина и
в селското стопанство, понастоящем са в
процес на глобално поетапно извеждане
от употреба поради нарастващото
притеснение относно арсениевите
съединения, използвани в тези индустрии.
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Независимо от тези положителни
развития, все още няма отговор на
редица сериозни въпроси:

да поемат собствеността). Сега прегледи се
правят на всеки шест месеца и работниците нямат достъп до реалните резултати от
изследванията си, когато ги поискат – особено изследванията на урината. Те получават
само устно уверение от доктора, че всичко е
наред. Този проблем беше повдигнат пред
нас от работници, които са напуснали или са
били уволнени от предприятието през 2012 г.
и 2013 г. Неразкриването на реалните резултати от медицинските изследвания е противозаконно.

е
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и оценката ясно показва високи нива на арсен в
кръвта и урината на работниците. Заключенията
са: „Нивата на арсен в урината са много високи,
което показва прекомерна абсорбация на арсен.
Този проблем е известен на мениджмънта на
NCS (Намибиън Къстъм Смелтър), на работниците и на специалистите по професионални
заболявания“.
Друг въпрос е надвиснал по отношение на удвояването на капацитета на пещта: когато ограничението върху количествата на обработвания
концентрат падна през декември 2013 г., капацитетът на завода беше увеличен от 100-130000
тона концентрат на година на 240000 тона.
Прогнозите са, че това увеличение скоро ще
достигне 260000 тона на година (макар че ДПМ е
постигнала до около 200000 тона реална обработка на концентрат към настоящия момент). За
нас остава мистерия как държавата е позволила
това увеличение без всякакви екологични подобрения, като се има предвид, че това може само
да доведе до повишени нива на замърсяване.
По време на посещението в Цумеб ние проведохме редица интервюта с бивши работници,
засегнати от абсорбцията на арсен, и с местни активисти, които провеждаха кампании за
адекватен мониторинг на здравето и подходящи
компенсации. По време на интервютата с нас
бяха споделени различни доказателства за заболявания и смъртни случаи, причинени от арсен.
Тези хора продължават да търсят правна помощ,
която е от решаващо значение за постигане на
техните цели.
Междувременно през 2010 г. ДПМ придоби 100%
от NCS (Namibia Custom Smelter) и стартира програма за технологично подобрение на завода,
включваща въвеждането на подходящи мерки
за индивидуална защита с помощта на лични
предпазни средства.
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Сметището, където се изхвърля опасният материал (наричан от компанията по мек начин, „ръкавен прах“) се запълва с голяма скорост. Депото
за опасни отпадъци – от това, което се вижда от
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разстояние – разполага с мембранова изолация
на дъното, но не е покрито отгоре. Бившите
работници обясниха как арсениевият прах се
пълни в найлонови чували, които вероятно се
събират в по-големите чували, които се виждат
на снимката. Големите чували не са изработени
от специален материал – те всички са с надпис
“Hullets – White Sugar” („Хълетс – бяла захар“) и
научихме, че те се снабдяват от местен склад.
С голяма сигурност можем да твърдим, че това
не е подходящо депо за изхвърляне на токсични
отпадъци, както и че не може да представлява
дългосрочно решение за изхвърляне на арсен.
Имало е прекалено много случаи на компании,
които просто изоставят дадено място и оставят токсичните отпадъци след себе си, така че
намибийското правителство не трябва с лекота
да приема обещания за решаване на проблема в бъдеще. Следва да бъде въведен по-строг
план за управление на арсена, който да бъде
публично достояние. Има нужда от допълнителна информация относно това защо чувалите са
заровени в пепел от преработването на метали
в пещта, и как това съответства на бъдещите
планове за почистване на мястото.

Част от арсена се оставя в обикновения хвостов
басейн, където се „гаси“ с напояване със солен
разтвор (NaCl). Уточняваме, че арсениевият
триоксид не е единственият страничен продукт
на завода, но също така и нерафиниран арсен,
който е пряк резултат от процеса на топене в пещите. Освен екологичните и здравни проблеми,
причинени от арсениевото сметище, тази дейност пряко нарушава Конституцията на Република Намибия, чл. 95 за повишаване на благосъстоянието на хората посредством „...в частност,
Държавата прилага мерки срещу изхвърлянето
или рециклирането на ядрени и токсични отпадъци на територията на Намибия“.
Освен това, изключително сериозна загриженост
представлява фактът, че дори това сметище изчерпва своя капацитет. Това е видно от следващите снимки, които показват депото в началото
на 2012 г., после през 2013 г. и сега през 2015 г.:
Въпросът ни към ДПМ е прост: какво следва? Как
компанията планира да съхранява арсена след
като се запълни мястото в настоящото сметище.
Имайки предвид темпото, с което се запълва
това депо, ние считаме, че капацитетът ще е
изцяло запълнен след по-малко от година.

Градско пристанище Валвис Бей

Въглища
Меден концентрат
Ако ДПМ планира да превърне металургичното
предприятие в Цумеб в предпочитания глобален
завод за обработка на комплексни концентрати,
то каква е дългосрочната стратегия за управление на подобни опасни вторични продукти?

Съхранение и транспортиране на
концентрата

2011 - изграждане

2013
14

2012

2015

Друг спорен въпрос е складирането
и транспортирането на комплексния
концентрат, който захранва комбината.
Компанията гордо докладва за закритите
складове в Бургас като пример за
екологичната си отговорност, в същото
време същият концентрат се складира
на насипния терминал в намибийското
пристанище във Валвис Бей. Концентратът
се складира непосредствено до купчините
с въглища, които охранителите на
пристанището твърдяха, че също са
предназначени за пещите в Цумеб. По
време на посещението ни през август
видяхме с очите си непокритите купчини
концентрат, изложени на океанските
ветрове. Работниците товареха
концентрата и въглищата на жп вагони и
камиони, без да носят маски или каквато
и да било друга индивидуална предпазна
екипировка. Наблизо имаше на склад
бели купчини и ни беше казано, че това
всъщност е морска сол за износ и за
консумация. Насипният терминал се намира
само на няколкостотин метра от жилищната
зона на Валвис Бей.

Работници в Бей,
товарещи въглища
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Липсващият тонаж от арсен
През 2014 г. ДПМ са пребработили 101000 тона
меден концентрат от мината в Челопеч и 97000
тона концентрат от други източници. Обработката на грубо 100000 тона меден концентрат
от мината в Челопеч и съдържащи 5,2% арсен
означава 5200 тона нерафиниран арсен на година. Ако това количество се оксидира напълно (в
пещите заедно с другите руди) и се превърне в
арсениев триоксид, то този вторичен продукт ще
бъде с 30% по-голяма маса, заради включените в
съединението количества кислород. Това означава, че само концентратът идващ от България
оставя арсениев триоксид в Цумеб от порядъка
на 6800 тона годишно.
Концентратът, който идва от Перу, е дори
по-мръсен – със 7,2% съдържание на арсен. Ако
Цумеб обработва 25000 тона от перуанския меден концентрат на година, това ще представлява
1800 тона несвързан арсен или над 2300 тона
арсениев триоксид, ако приемем, че цялото това
количество се оксидира. Това прави 9100 тона от
тази високо токсична субстанция.
Това вече не отговаря на скорошните изявления
на ДПМ в намибската преса, където те твърдят,
че произвеждат 4200 тона арсениев триоксид

на година, от които 3200 се изнасят за Малайзия
и 600 тона за Южна Африка. Считаме, че това е
чисто пиарско изявление, което взима предвид
само рафинирания арсениев триоксид, произвеждан в арсениевата инсталация в предприятието в Цумебили с други думи само това, което
компанията счита за „продаваем продукт“. Останалото се смесва с така наречения заводски прах
или се изпуска от пещта под формата на дифузни
емисии.
Нашите изчисления взимат предвид само концентратът, който идва от България и от Перу
– приблизително 125000 тона. Какъвто и друг
концентрат да се внася и независимо откъде
идва с цел да захранва годишната обработка на
200000 тона концентрат за пещта в Цумеб, останалите 70-75000 тона могат само допълнително
да влошат тази цифра.

Кадмий

Двайсет тона кадмий са
вторичен продукт от мината
в Челопеч. В докладите не се
казва ясно какво се случва с
този вторичен продукт и как
се управлява.

10 000+

тона е количеството на
произведен арсенов триоксид
годишно, според изчисленията
на Bankwatch

4200

тона е количеството на
арсенов триоксид
произведен в комбината
годишно, по данни на
ДПМ

3800

Други случаи от миналото, когато думите
не отговаряха на действителността
По време на дългогодишната ни работа по и с
ДПМ, ние забелязвахме сериозни разминавания
между изявленията на компанията в медиите и
реалността в документите.
Например, повдигнахме редица възражения,
когато високопоставени служители на компанията направиха изявления в медиите, че съоръжението за промиване на руда с цианид в Челопеч
„няма да има вредни емисии“. Едно по-детайлно вглеждане в оценката за въздействие
върху околната среда или документацията по
Комплексното предотвратяване и контрол на
замърсяването (КПКЗ – Директива на ЕС) разкри,
че ще има емисии от циановодород – отровно
съединение и химическо оръжие с тежка история в миналото (било е използвано в германските концентрационни лагери по време на Втората
световна война под името Циклон Б). Наистина,
прогнозираните емисии не бяха в огромни количества, но не е редно компанията да твърди, че
вредни емисии изобщо няма.
Изправихме се пред подобна ситуация в Цумеб
с местния вестник „Етоша“ през юли месец с излизането на заглавието „ДА на завода за арсен“
(‘Arsenic plant – GO’). Статията е за инсталацията за сярна киселина, който не решава или не
засяга въпроса с управлението на арсена. Дали
това е грешно тълкуване на журналистите, или
подвеждаща информация, подадена от Отдела
за връзки с обществеността на компанията не
е ясно, но е очевидно, че местното население е
поставено зад информационна завеса и е трудно
да предположим, че решението на проблема е
близо.
Стратегията на компанията за провеждане на
обществени консултации се води по начин, който
ние считаме за изключително манипулативен.
Когато компанията има нужда от неправителствените организации (НПО), за да покаже високи
стандарти на прозрачност и открита комуникация,
както беше в случая с обществените консултации
по кандидатстването за нов заем от ЕБВР за проекта в Крумовград, отъ компанията са много склонни
да разпространяват и споделят документи, да се
позовават на диалога с членските организации
на CEE Bankwatch в България – За Земята и ИУЦЕ –
като заинтересовани страни, да ни канят на срещи,
където се провеждат лъскави презентации и се
представят резултатите пред банката.
В същото време се натъкваме на крайно различ-

но поведение в други ситуации, като например
нашето мнение и исканията ни по ОВОС процедурата в Крумовградили искането за информация за проектите в Цумеб – препоръките ни
се отхвърлят като неоснователни, не сме били
заинтересована страна по проекта за комбината и не ни се дава достъп до каквато и да било
документация.
Изявления като цитираното по-долу ясно показват, че докладът за ОВОС на проекта в Крумовград и предоставеното национално екологично
разрешение не отговарят на добрите международни стандарти и една от основните причини
за това е нежеланието на компанията да приложи нашите препоръки, дадени по време на
процедурата за публична консултация.

„Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР) играе ролята
на екологичен гарант по линия на
револвиращия кредит, предоставен на
на компанията. Според екологичната
и социална политика на ЕБВР (2008)
и свързаните с нея изисквания за
представяне, проект от подобен
тип и мащаб изисква пълна оценка за
въздействието върху околната среда
(ОВОС). Проектът е бил подложен на
национална оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС през
2010 г. и е било издадено екологично
разрешително № 18-8, 11/2011 и е влязло
в сила през март 2013 г. След независимо
разглеждане на докладите за ОВОС, ЕБВР
изиска редица допълнителни екологични
и социални проучвания и документи,
които да отговарят на изискванията
за представяне на ЕБВР и на добрата
международна практика“.
Това поведение показва, че компанията е добре
запозната със стандартите за информиране и
консултиране с обществеността и ги прилага,
когато й е изгодно, но не е склонна да променя
проектите, за да отговарята на изискванията на
гражданското общество.

тона е арсеновия
триоксид предлаган на
пазарите в Малайзия и
Южна Африка годишно,
по данни на ДПМ
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Не на последно място!

Свободни индустриални зони за износ (EPZ)
През 1995 г. правителството на Намибия въвежда Закона за свободните индустриални зони за
износ (Акт №9 от 1995 г.) като законова рамка за
насърчаване на индустриализацията, насочена
към износ в националната икономика, която
се движи изключително от първичния сектор.
Предприятията в зоната са освободени от:
Корпоративен данък печалба;
Мита и ДДС за машини, оборудване и суровини,
внасяни в Намибия за производствени цели.
Единствените дължими данъци са данъците
върху доходите на служителите, както и данъкът
при източника върху декларираните дивиденти
(за чуждестранни акционери).
Освен това на EPZ предприятията се разрешава
да поддържат валутни сметки в търговски банки,
за да могат да репатрират капитала и печалбите
си.
Комбинатът в Цумеб оперира като EPZ предприятие според дефинициите на Закона за свободните индустриални зони за износ (EPZ) на Намибия
и следователно не заплаща корпоративен данък
печалба в Намибия.
Все повече се обсъждат правни въпроси, касаещи данъците, и се предприемат различни мерки
за преодоляване на данъчната несправедливост
по света.
Под натиска на движението на глобалните
капитали и пред заплахите на корпорациите, че
ще преместят бизнеса си, освен ако не им бъдат
предоставени отстъпки, свързани с олекотено
законодателство и по-ниски данъци, държавите
по света реагират като влизат в данъчна конкуренция за привличане и задържане на капиталови инвестиции. Някои държави с ограничени
опции пред икономиките си превърнаха данъчната конкуренция в основна част от стратегията
си за развитие. Това неминуемо подкопава перспективите за развитие на други държави, тъй
като им се отнема възможността за привличане
на инвестиции и стимулира т.нар. “надпревара
към дъното”.

18

Защитниците на данъчната конкуренция така и
не отговориха на въпроса до каква степен да й
бъде позволено да се развива, преди да компрометира изцяло функционирането на жизнеспособен и справедлив данъчен режим. Ако бъде
доведена до логичните си крайности, нерегулираната данъчна конкуренция неминуемо ще доведе до надпревара към дъното, което означава,
че държавите ще бъдат принудени да намалят
до нула данъчните ставки върху корпоративните печалби и да субсидират компаниите, които
решат да инвестират в техните държави.
Това вече се случва в някои държави. Последствията от това за данъчните режими и демократичните форми на управление са пагубни.
На практика това представлява една от най-големите заплахи за свободата, пред които понастоящем е изправен света. Проблемите, които
изтичането на капитал, избягването на данъци
и данъчната конкуренция поставят пред по-бедните държави, се задълбочават от това, което
изглежда може да се нарече провал от страна
на многостранните институции да защитават
данъчните режими на развиващите се страни,
когато насърчават политики за либерализация
на търговията.

Когато сравняваме поведението на компанията
по отношение на прозрачността и сътрудничеството, на което сме свидетели в България с
това в Намибия, виждаме драстично влошаване
на корпоративните стандарти. Това вероятно
се дължи на липсата на системен обществен
мониторинг от страна на независими НПО. Със
сигурност слабият контрол върху дейността на
компанията от страна на институциите пък е в
основата на проблема. Намибия е млада демокрация. Управлението страда от липсата на подходящи стандарти и закони, които все още не са
въведени, и има немално поводи да подозираме
наличието на двойни стандарти по отношение
на добивната индустрия и други индустрилни
проекти, които предстои да бъдат разрешени по
подходящ начин.
По всяка вероятност Дънди Прешъс Метълс не
разкриват напълно количеството арсениев триоксид, произвеждано на годишна база в комбината. Обаче елементарната математика зад нашите
изчисления показва, че твърде вероятно остава
много повече от съединението, отколкото официално се твърди в изявленията на говорителя
на компанията Алина Гаризе.
От 2012 г. са проведени изследвания върху здравето на 1700 души настоящи и бивши работници
в пещта. Тъй като обикновените изследвания

на урината не отчитат разлика между токсични
и по-слабо токсични форми на арсен, докладът
отбелязва, че 50 μg/g не трябва да се използва
като допустима граница без провеждането на
по-подробни изследвания, но че стойностите
над 100 μg/g „обикновено са знак за прекомерна
абсорбция на неорганичен [т.е. токсичен] арсен
(макар че могат да се дължат и на органични
[нетоксични] съединения на арсена [...]).
Независимо кое от тези нива бъде взето предвид, средната концентрация на арсен при
работниците в минното предприятие в Цумеб
е доста по-високо от нивата, които могат да се
считат за безопасни по индустриалните стандарти. 1082 служители на ДПМ по това време, с нива
на арсен в урината над 300 μg/g са били измерени във всички части на предприятието освен в
цеха, където се смила шлака. 69% от изследваните хора надвишават 100 μg/g. Най-засегнатите
3,5% от случаите дори стигат нива от 507 до 1357
μg/g. Като референтна стойност за свръхизлагане на опасност докладът използва Индексите за
биологична излагане (BEI), установени от различни институции. BEI представлява референция
за препоръчителните концентрации на опасни
вещества. Както се казва в доклада, BEI за Южна
Африка (определен от Министерство на труда) е
установен на 50 μg/g. Повечето индустриални
стандарти са значително по-ниски.

Снимки от намибийската
преса от 2012 г. с разкрития на
работници от предприятието
в Цумеб.

Изправени пред драматичен спад в данъчните
си приходи, държавите реагират като увеличават
ДДС и по този начин принципно изместват данъчната тежест върху по-бедните домакинства и
тези със средни доходи. Този процес се ускорява
от 2008 г. насам и води до тревожни последствия
по отношение на равноправието и социалната
стабилност.
Според книгата на Института за икономическа политика „Преосмисляне на стратегиите
за растеж”, „Ако държавите ще се възползват
от глобализацията, правителствата трябва да
възвърнат капацитета си да облагат с данъци
гражданите си, както и бизнеса, който оперира
на тяхна територия, и да използват приходите
за финансиране на инфраструктурни проекти,
основните обществени услуги и необходимото
разпределяне на богатството. “
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В началото на декември във вестник Републикейн ДПМ твърди, че излагането на арсен, който
може да се погърлни при вдишване в комбината,
е намалено наполовина през 2014 г. До момента тези твърдения все още не са потвърдени
посредством обществено достъпни документи,
още по-малко с резултати от последвали изследвания на здравето. Но дори да бъдат постигнати
подобни ефективни намаления на стойностите,
почти една трета от работната сила все още ще
бъде над критичното ниво от 100 μg/g.
Предварителният доклад за здравето от 2013 г.
казва на няколко пъти, че по-детайлният анализ
ще бъде представен в предстоящ окончателен
доклад. Ако твърденията на ДПМ относно успеха
им в намаляването на замърсяването с арсен
могат да бъдат подкрепени от този доклад, не
е ясно защо все още не е публично достояние?
Съществува ли въобще такъв доклад? Хората в
Цумеб, които интервюирахме по време на нашето посещение, не бяха виждали или чували за
такова изследване.

Начинът, по който тълкуваме реакцията на ЕБВР,
означава, че има оценки за въздействието върху
околната среда само за някои части и подобрителни работи на металургичното предприятие, а
именно киселинният завод и заводът за обработка на отпадни води. Същевременно нямаме
яснота дали съществуват документи, които се
занимават с чувствителния въпрос за арсена. Освен това, като че ли липсва цялостна оценка за
въздействието върху околната среда на металургично предприятие, което функционира с повече
от удвоен капацитет през последните 6 години
и обработва два пъти по-мръсни медни концентрати в сравнение с миналото. Напомняме, че
стандартите изискват да се прави нова оценка
за въздействие върху околната среда, когато
се въвеждат големи промени и удвояването на
капацитета, заедно с всички изискуеми подобрения, които несъмнено представляват значителна
промяна в комбината и предполагат съответната
оценка на въздействие.

Компанията не се представя добре при поемането на социална отговорност към сериозно
засегнати работници и е отказвала подобаваща
финансова компенсация, която да позволи провеждането на подходящо лечение на засегнатите
хора. Адекватна грижа за засегнатите работници
се изисква по закон, дори когато здравословното
състояние на работниците е наследено по време
на дейността на предишните оператори – промяната в собствеността не може да се използва
като оправдание за отказ на работниците на
подходящо лечение на здравословни състояния,
които произтичат от опасната среда в металургичното предприятие. Разочароващо беше да
открием, че вместо това компанията предпочита
да разпределя пари към обществеността само
посредством Доверителен фонд, който, както и
всички подобни инструменти в Челопеч, Крумовград и Цумеб показва, че в немалка степен представляват средства за печелене на обществена
симпатия и за упражняване на икономическо
влияние над местната власт и малкия бизнес.
Европейската банка за възстановяване и развитие не е взела предвид жизнения цикъл на
суровината, която се произвежда от Дънди
Прешъс Металс. „ДПМ е извършил оценки за
въздействието върху околната среда (ОВОС)
според изискванията на законодателството в
Намибия за редица подобрения на инфраструктурата, включително на киселинния завод и на
завода за обработка на отпадни води. Те следват изискванията на процеса за ОВОС според
законодателството на Намибия, което включва
участие на обществеността. Тази година ще бъде
предприета нова ОВОС на територията на целия
обект и също така ще подлежи на обществена
консултация и преглед от страна на властите.
Всички извършени ОВОС се подават в Министерство на околната среда и туризма. Разбираме, че
ОВОС може да бъде изискана от това ведомство.“

20

Решения и роли:
Като се има предвид конкретният случай в Цумеб, ние препоръчваме всички
заинтересовани страни да предприемат действия в името на общественото
здраве и стабилното екологично бъдеще на Цумеб и района.

Дънди Прешъс Металс следва:
Да разкрие всичката налична документация за
околната среда по отношение на металургичното предприятие в Цумеб.
Да разкрие реалното количество арсениев
триоксид, който остава на място в Цумеб.
Да се вземе предвид дългосрочното управление на количествата арсениев триоксид, жизненият цикъл на депото за отпадъци, случаите
на сериозни бедствия (да се ключат необичайните климатични събития, които се срещат
все по-често в наши дни предвид промените в
климата, сравнени с обичайните съображения
на инженерите на подобни съоражения).
Да обмисли план за управление на бедствия-

та, в случай на авария, свързана с депото за
отпадъци и други тежки събития, които могат
да засегнат Цумеб и региона.
Да се споразумее с правителството какво би
се изисквало и чия би била отговорнастта за
поддържане на депото за отпадъци, в случай
че има промяна в собствеността на предприятието или фалит на ДПМ в Намибия или в
глобален мащаб.
Да ускори и затегне изискванията към стандартите за товарене и разтоварване на насипния терминал при Валвис Бей.

Препоръки към правителството на Намибия
Прозрачността е въпрос от първостепенна важност, който заслужава промяна в отношението
на правителството на Намибия. Когато става
дума за обществено здраве, е недопустимо да
има секретност. Изключително разочаровани
сме, че правителството не спазва законодателството в страната по отношение на това кое
следва да е обществено достояние. Bankwatch е
готов да внесе в съда въпроса с неразкриването
на информация.

Снимки на работници от предприятието
в Цумеб с тежки обриви и предписаните
им лекарства.

Правитеството на Намибия следва бързо и
спешно да преразгледа режима на Свободна
индустриална зона за износ (EPZ) на предприятието в Цумеб. Намибия е държавата, където се
депонира най-големият от тежкото екологично наследство при обработването на отровни
медни концентрати и в същото време, като че ли
страната получава най-малкия дял от добавената стойност. Залогът за общественото здраве и
околната среда е прекалено висок, като се имат
предвид всички остатъчни количества арсениев
триоксид, така че Република Намибия не трябва
да прави даром подобна жертва.
Металургичното предприятие вече е натрупало висока цена за околната среда и здравето

на хората от момента на неговото стартиране
през 70-е години на 20 век. Не е реалистично
да се поддържа очакването, че комбинатът ще
функционира во веки и ще осигурява за неопределено време препитаниято в Цумеб и региона.
Правителството трябва да подпомогне местната
общност в търсенето й на икономически алтернативи. Трябва да бъде въведена програма за
диверсификация на местната икономика на Цумеб и региона, включително и схеми за микрокредитиране, схеми за подпомагане на стартъпи
при започване на малки бизнес инициативи и
кооперативи, образование, обучения и обмен на
опит в областта на предприемачеството и бизнес
управление, местна икономика, бизнес сътрудничество между представителите на малкия
бизнес.
Държавата следва да засили контрола над процедурите и практиките за товарите на Дънди
Прешъс Металс – това включва товаренето и
разтоварването на концентрати и въглища при
насипния терминал Валвис Бей и транспортирането на концентрат и въглища с пътен и железопътен транспорт, както и обработването на
вторични продукти от предприятието.

21

Препоръки към община Цумеб
Да се обмисли и въведе сред местната общност
авариен план в случай на неочаквано бедствие,
свързано с изпускането на арсениев триоксид от
депото за отпадъци. Да се оцени потенциалното
въздействие върху подпочвените води, тъй като
хидроложката и геоморфоложката структура в
района е много сложна и комплекс от дълги подземни пещери свързва големи части от региона.
Община Цумеб следва да стимулира ангажираността на местната общност по въпросите, касаещи контрола върху следването на екологичните,
социални и здравни стандарти от страна на оператора на комбината. Понастоящем общината
няма влияние и власт да упражнява какъвто и да

е контрол върху действията на предприятието и
експертите в общината признават, че „всичко е в
ръцете на централното правитлество“– балансът
във властите трябва да се промени в полза на
общината и гражданите на Цумеб.
Общината, заедно с гражданите на Цумеб следва
да разработи и поддържа своя собствена система
за наблюдение на околната среда за основните
замърсители, свързани с дейността на предприятието в Цумеб. Такъв тип лабораторията трябва
да се управлява прозрачно, за да бъде защитена
от манипулации и отворена за осъществяване на
контрол от страна на гражданите на Цумеб.

ЕБВР
Ролята на Европейската банка за възстановяване
и развитие е, меко казано, жизнено важна. На
първо място ЕБВР е отговорна за бъркотията,
причинена в Цумеб и трябва да изиска мерки за
намаляване на риска, свързан с дългосрочното
управление на замърсителите, които се произвеждат и благодарение на подкрепата на банката за дейността на българската мина.
ЕБВР трябва да изисква прозрачност от страна
на ДПМ и разкриване на съответната документация, касаеща околната среда. Ако се установи, че
липсват определени документи, или се окаже, че
не е правена цялостна оценка за въздействието
върху околната среда (ОВОС) поради увеличения
капацитет и замърсяването от предприятието,
то ЕБВР е в най-добра позиция, като обществена
институция на ЕС, да изиска пропуските да бъдат
компенсирани по най-бързия възможен начин.

територията на Намибия, или ако негативите
са твърде големи и няма начин дългосрочното
управление на замърсяването да е възможно
или заключението е, че просто бизнесът на ДПМ
не може да бъде устойчив и не е устойчив по дефиниция, то тогава ЕБВР трябва да преосмисли
кредитната си линия. ЕБВР по начало трябва да
преосмисли финансирането за разработване на
проекти „на зелено” от ДПМ, например проектът
в Крумовград.
ЕБВР трябва да преосмиси финансирането на
минното дело и да върви напред като изцяло
избегне подкрепата за минното дело „на зелено”.
Бихме казали, че тази промяна трябваше да бъде
въведена с последните промени в инвестиционната политика на ЕБВР – но най-добрият момент
са следващите планирани промени и колкото
по-рано, толкова по-добре.

Ако има доказателства, че ДПМ са понижили
количествата арсениев триоксид, изхвърлян на

Гражданите на Цумеб и НПО в Намибия:
Трябва да изискват по-сериозна ангажираност
от страна на общината и трябва да се обединят и
да работят заедно, така че да не са множество от
индивидуални жертви на най-важния икономически играч в региона.
Трябва да търсят начини да диверсифицират
местната икономика посредством обществени
инициативи като кооперативи или занаятчийство, така че ДПМ да престане да бъде основният
източник на пари за града.
Трябва да обмислят свой собствен авариен план
при настъпване на инвънредна ситуация, свързана със съхраняваните арсениеви съединения,
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особено ако ДПМ, държавата или общината не
предприемат адекватни действия в тази посока.
Хора и НПОта никога не трябва да се примиряват
със случаите на здравни проблеми предизвикани от дейността на комбината – трябва да правят
първични и вторични прегледи при независими
лекари и ако е необходимо, да търсят правна
помощ от намибийските и международни неправителствени организации.
Трябва да проверяват и да изискват достъп до
информация от намибийското правителство по
гореизброените въпроси

Глобален поглед върху
индустрията:
Нуждаем се от дългосрочно решение – от дълбока промяна
в начина, по който добивният сектор прави бизнес и начина,
по който ние като цивилизация произвеждаме и консумираме
ресурси. Трябва да има по-сериозен набор от международна
правна рамка и практики, които да се борят с безкрайния ръст
и апетит за експанзия на добивните индустрии.

Нашият призив към инвеститорите: не инвестирайте в злато и други ценни метали, освободете
се от инвестициите в тях или по своя преценка, ако имате по-добри шансове да повлияете
политиката на компанията, останете предпазлив
инвеститор. Голяма част от златото, добивано в
мини, просто стои в трезори – това представлява
близо 70% от добиваното злато. То представлява
просто една инвестиция, стока която много хора
считат за нискорисково вложение, в което да
налеят парите си, но в последните години много
икономисти предупреждават, че златото е нов
инвестиционен балон. Повишаването на цените
на златото поради високото търсене също така
прави възможно използването на по-сложни и
рискови техники за добив или служи като стимул
за компании, които търсят печалба на всяка
цена и безочливо замитат проблемите от добива
на злато под килима. В наши дни златото не се
пресява на ръка в реките, както е било в миналото. Компаниите, които изкарват 5 грама злато от
един тон камък могат да се нарекат късметлии.
Изчислено е, че за да се извлече един тон злато
трябва да се раздробят средно 520 000 тона
скала. За сравнение един тон стомана се произвежда от 10 тона желязна руда. Наистина използваме златото и други редки метали в електрониката и тези технологии са станали неразделна
част от живота ни, но ако се рециклират, по-голямата част от вложените в излязлата от употреба електроника, могат да се извлекат обратно.
Бъдеще, което разчита повече на ресурсната
ефективност отколкото на добива на първични
суровини е светла визия, но също така изисква
намиране на решение за сериозни предизвикателства, които са създавали обществени сблъсъци в миналото. Модерната икономика разчита
на излишъците и на постоянната доставка на суровини на пазарите. Ако бъде спрян добивът на
суровини, това ще ограничи тяхното количество
в икономиката, а също така ще отвори възможност за инвеститорите да закупят големи количества, за да могат да спекулират и да повишават
неимоверно цените им. Запълването на празнотите на глобално ниво представлява сериозно
предизвикателство в много други области. Като
се има предвид, че спирането на добивните индустрии би означавало въвеждането на планова
икономика в някои области на икономическия

живот. А миналото и настоящето са пълни с примери за социалистически правителства с нереалистични амбиции, които се провалят болезнено
с подобни задачи и приключват с въвеждането
на омразни режими и дори още по-тежки двойни
стандарти, водещи до още по-лоши социални
и екологични катастрофи. Това е причината
подобни идеи да се разглеждат много внимателно. Като начало стъпка напред би било местните
общности да бъдат предварително информирани за пълната социална и екологична цена на
проектите свързани с добивната и преработвателната индустрии. Местните общности трябва
да бъдат овластени и да бъде уважавано тяхното
право да се борят и да отхвърлят подобни проекти на тяхна територия.
Международните финансови институции като
ЕБВР трябва добре да обмислят и предприемат
промяна в инвестиционните си политики. Те
трябва да разглеждат целия жизнен цикъл на материалите, които се добиват и обработват, и да
се оттеглят от инвестиции в добива „на зелено”
или други инвестиции, които обслужват минни
проекти „на зелено”, като например преработвателни предприятия. Публичните портфейли
като цяло трябва да се фокусират в подкрепата
на проекти, които променят правилата на играта
– изключително и само устойчив бизнес, който
включва ефективност на ресурсите, преминаването към възобновяеми източници на енергия и
устойчиво селско стопанство.
Потебителите имат правото да знаят какво стои
зад стоките, които купуват – обозначаване на
продукти, които са направени от рециклирани
ресурси или индикиране на това, до какво е
довел добивът на отделните материали, включени в производството на даден продукт е важно
и трябва да се превърне в стандартна практика.
Практиката да се обозначава енергийният клас
на потребителските стоки се оказа много сполучлива в Европа и трябва да се прехвърли към
други области, в които се консумират ресурси. В
крайна сметка потребителите имат право да знаят какви са резултатите от тяхната консумация,
а изборът на потребителя винаги е бил един от
основните катализатори за промяна на правилата на играта в нормална икономическа среда.
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Човешки истории зад металургичното
предприятие в Цумеб
Запознайте се с Оскар Какунга – той е 34-годишен мъж, който е работил за ДПМ в Цумеб до
2-ри март 2015 г. (отстранен временно от длъжност през октомври 2014 г.). Според неговата история, проблемите в предприятието са започнали още през 2008 г., когато е пристигнал първият
материал (концентрат) от мината в Челопеч,
България. Първоначално материалът се смесвал
с рудата, която се добивала на място от мините
в Очиасе, Комбат, Чуди и Аухас-Брехас. Когато
концентратът от Челопеч бил първоначално въведен, проблемът не се усетил веднага, тъй като
материалът се смесвал в местния концентрат.
Предишният собственик на минния комплекс и
комбината, Уедърли Интеренешънъл затворил
мините с настъпването на финансовата криза.
През 2010 г. ДПМ влиза във владение на предприятието. Проблемите с условията на работа
в завода се задълбочават. Синдикатът на Миньорите в Намибия (MUN) се страхувал да изрази
своите опасения и Оскар подозира, че той така и
не е докладвал проблемите на правителството.
През 2012 г. Оскар бил избран за секретар на
местната организация на синдиката (MUN). Той
настоявал за инспекция от страна на главното
управление на синдиката MUN, които дошли и
си отишли, без да проведат оглед. Оскар подал
сигнал в Младежката Лига (SWAPO) и Синдиката на Работниците в Намибия. Натискът върху
правителството се увеличил и била организирана проверка на здравословното състояние на
работниците, в която участвали 1722 настоящи и
бивши служители на металургичното предприятие.

Йоханес Амутеня в момента е на 30 години.
Той е работил в предприятието в Цумеб за
сравнително кратък период от време. Когато
ДПМ влязла във владение на металургичното
предприятие, проблемите с новопоявилите се
концентрати станали сериозни. Изследванията
на здравето, които преди се правели на всеки
два месеца, сега се назначавали само два пъти
годишно. На Йоханес не му било позволено да
получи реалните резултати от изследванията си,
като докторът го уверявал, че всичко е наред.
Йоханес решил да си направи независим преглед при доктор от Южна Африка. Когато направил изследвания на белите си дробове, докторът
му посочил сянката на рентгеновата снимка и казал, „прекалено млад си да се самоубиваш с тази
работа“. Йоханес напуснка работа през 2011 г.
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Анекс 1 – Арсен и арсениев триоксид –
кралят на отровите и отровата на кралете
Какво трябва да знаят хората в Цумеб за арсениевия триоксид
Съветът ни към жителите на Цумеб е да се
запознаете дали съществуват планове в общината за случаите на инцидент, свързан с
изпускане на арсениев триоксид и замърсяване
на подпочвените води например. Тези планове трябва да са публично оповестени и хората
трябва да са запознати с опасностите, рисковете и как трябва да реагират в случай на авария,
за да защитят себе си и останалите. Имайте
предвид, че не е достатъчно, ако компанията
или общината отговорят, че има такива планове – те трябва да са обществено достояние
и със сигурност да са свободно достъпни, ако
бъдат изискани от гражданите.
Работниците трябва винаги да изискват реалните медицински данни от изследванията
си – особено що се касае до нивата на арсен в
урината. Тези данни не трябва да се крият от
работниците.

ДПМ строго забранява мобилни телефони и
камери на територията на тяхното предприятие. Оскар все пак успял да заснеме депото за
изхвърляне на арсен и използвал снимките, за
да сигнализира на правителството за проблема
с арсена, който се трупа в Цумеб. Държавата не
реагирала на сигнала на Оскар, като вместо това
бил освободен от длъжност в предприятието
през октомври 2014 г. и уволнен през март 2015
г. До настоящия момент той е безработен.

Хората в Цумеб трябва да са
запознати със симптомите на
отравяне с арсениеви съединения:
• - чеснова миризма на дъха и на изпражненията, метален вкус в устата;
• - неблагоприятни стомашно-чревни въздействия като повръщане, болки в коремната
област или кървава диария. Стомашно-чревните въздействия също така могат да включват възпаления, образуване на везикули и
евентуално лющене/белене на лигавицата в
устата, фаринкса и хранопровода;
• - често срещани са ефектите върху централната нервна система – главоболие, световъртеж, сънливост и объркване;
• - симптомите могат да се задълбочат и да
вкючват слабост на мускулите и спазми, хипотермия, летаргия, делириум, кома и конвулсии.
• Хроничното излагане на неорганични арсениеви съединения може да доведе до:

Фаталната доза за хората за прием на арсениев
триоксид е 70 до 180 милиграма (mg) или около
600 микрограма на килограм (kg)/на ден [ATSDR
2007]. Това означава, че един грам арсениев
триоксид е достатъчен да убие между 6 и 14
души. Един тон от това съединение е достатъчен да убие 6 до 14 милиона души. Средноаритметично това е повече от населението на
България и Намибия взети заедно. Ако първоначалните данни сочат, че преди смяната на
собствеността предприятието е произвеждало
300 тона арсениев триоксид на месец, а понастоящем то използва два пъти по-мръсен
концентрат и е увеличило производствения си
капацитет повече от два пъти, то тогава количеството е чудовищно – повече от 1000 тона на
месец.

- периферна невропатия (слабост, изтръпналост и болка, обикновено в ръцете и стъпалата, но също така засяга и други части на
тялото);
• - парестезия (чувство на скованост, изтръпналост, парене в различни части на тялото
като например пръстите, ръцете, пръстите на
краката или стъпалата);
• - пареза (частична парализа на моториката);
• - атаксия (липса на доброволна координация
на движенията на мускулите, която включва аномалии в походката. Тя предполага
дисфункция на частите от нервната система,
които координират движението);
• - неспособност за координиране на доброволните мускулни движения;
• - подкожен оток на лицето, клепачите и
глезените (анормално голямо количество течности, което води до сериозни отоци в тези
части на тялото);

• - мускулна слабост, умора, анорексия, загуба
на тегло;

• - стоматит (възпаление на устната кухина,
което може да доведе до нарушаване на способностите на човек да яде, говори и да спи);

• - хиперпигментация (петна по кожата), хиперкератоза (горният слой на кожата умира и се
обелва, обрив);

• - бели набраздявания по ноктите (наричани
Mees lines?? ), а понякога и падане на ноктите
и косата;
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• - проблеми с черния дроб, които водят до
хепатомегалия (подуване на черния дроб над
обичайния му размер), жълтеница (жълтеникава пигментация на кожата и на бялото на
очите, причинена от високи нива на билирубин в кръвта), цироза (състояние, при което
черният дроб не функционира правилно
поради трайно увреждане);

Медта от Перу

• - бъбречна токсичност, която води до олигурия (производство на малко количество
урина), протеинурия (излишък от серумни
протеини в урината – урината става пенлива)
и хематурия (кръв в урината). Всички те могат
да представляват признаци за камъни в бъбреците или тумор в уринарния тракт;

Медта от Перу, която се претопява в Цумеб идва
от залеж, който се експлоатира от Сосиедад Минера Ел Бокал S.A.A.
Сосиедад Минера Ел Бокал е дъщерно дружество
на Минас Буенавентура, публично акционерно
дружество, учредено в Перу.

• - проблеми със сърцето – ЕКГ аномалии
(нередовен сърдечен ритъм - аритмия) и
периферна съдова болест (ПСБ - болести на
кръвообращението, които засягат кръвоносните съдове, отдалечени от сърцето – вените
и артериите, които снабдяват ръцете, краката
и органите, намиращи се под стомаха);
• - хематологични аномалии (болести, които
касаят предимно кръвта);
• - сърдечно-съдовите ефекти включват шок,
цианоза (поява на синьо или лилаво оцветяване на кожата или лигавиците поради това,
че тъканите близо до повърхността на кожата
са с ниско кислородно насищане);
• - пораженията на кръвообразуващите тъкани
могат да причинят анемия (спад в броя на
червените кръвни телца (ЧКТ) или на хемоглобина в кръвта, което води до понижена
способност на кръвта да пренася кислород,
откъдето идва и чувството за отпадналост
като симптом), левкопения (спад в броя на
белите кръвни телца (левкоцити), които се
намират в кръвта, което поставя индивидите пред повишен риск от различни видове
инфекции, тъй като тялото има понижена
способност да се бори с микробите, които
го нападат) и тромбоцитопения (относителен спад в тромбоцитите – кръвните клетки,
които помагат на кръвта да се съсирва при
наранявания);
• - рак – излагането на арсен причинява рак.
Заболяемостта от рак трябва да бъде проследявана в региона, където хората са изложени
на риск, за да се проверява дали нивата са
по-високи от средните за страната.

Медта, която захранва металургичното предприятие в Цумеб изглежда е вторият най-голям източник на бизнес за комбината в Цумеб. Тя също
привлече вниманието ни, тъй като е по-мръсна
от българския меден концентрат.

Компанията Ел Бокал оперира в мината Коркихирка, която се състои от три полиметални
находища:
Находището Тахо Норте, което съдържа цинкова,
сребърна и оловна руда;
Находището Маркапунта, което съдържа златоносна минерализация в окиси от дребни камъни,
медна халкозитна минерализация без арсен, както и арсениева медна енаргитна минерализация,
като продължение на минерализираните мантии
на Маркапунта Норте;
Находището Сан Грегорио, съдържащо цинк.

Източник: годишен отчет на Ел Брокал за
2014 г.

мината Коркихирка

Металургичните продукти в Цумеб
Източник: ДПМ

През 2014 г. ДПМ е закупила 300,000 тона комплексни медни концентрати от
трети страни доставчици, посредством LDC. Концентратите от трети страни
ще бъдат доставени в Намибия наред с медните концентрати от Челопеч за
претопяване в съоръжението в Цумеб.
Понастоящем половината от бизнеса на предприятието идва от българската
мина на ДПМ в Челопеч. Допълнителен бизнес идва от Перу, Гърция, Русия,
Полша и различни африкански държави, като например Ботсвана и Демократична Република Конго.

Получаване на финален продукт от претопяването:
1. Черна мед (частично пречистена пореста мед с мехуреста повърхност,
която се образува по време на претопяването), някои източници твърдят,
че порестата мед е почти чиста и съдържа между 98.5 и 99.5 процента
мед и до 0.8 процента кислород.
2. арсениев триоксид (As2O3)
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