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ДОКЛАД 

 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 18.06.2014 г. на “РУДМЕТАЛ” АД – 

р-к „Димов дол”, гр.Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян. 
 

  На основание № РД-07-22 от 17.03.2014 г. на Директора на РИОСВ-Смолян 
беше извършена Комплексна проверка на “РУДМЕТАЛ” АД, гр. Рудозем, обл. 
Смолян – р-к „Димов дол”. 

 

I. Цели на проверката 

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ- Смолян 
по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са, както следва: 
 
1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда. 
2.Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни. 
3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в 
съответното разрешително. 

 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 

- Пречиствателно соъръжение на р-к”Димов дол” 
- Производствени и опасни отпадъци. Площадка за съхранение на отпадъци.  
- Изпълнение на условията в решението по ОВОС. 
- Опасни химични вещества на обекта. 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 

Основна дейност на дружеството – добив на оловно-цинкова руда от находище 
„Димов дол”.  

 
От извършената проверка се установи:  

 

1. Компонент „ВОДИ” 

Отпадъчните води от рудника заустват в р.Елховска съгласно условията 
поставени в Разрешително №33120084/16.04.4г. за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води изд. от БДУВ ИБР – Пловдив. 

На дружеството е наложена месечна имуществена санкция от 122лв. за 
надвишение на ИЕО по показател цинк. По молба на дружеството за отмяна на 
санкцията е взета водна проба и се чакат резултатите. 

Беше взета водна проба за анализ на изход р-к „Димов дол”, преди заустване 
в р.Елховска. За отпадъчните води няма монтирано водомерно устройство. 
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 След точката на заустване няма видими следи от замърсяване.  
     

2.  Компонент „Почви” 

 

Беше извършена проверка на кариера „Витина” за която „Стоунс къмпани БГ” 
ЕООД (100% собственост на „Рудметал” АД) има издадена концесия за добив на 
риолити - подземни богатства-скално обличовъчни материали . 
 
През 2013 г. и 2014 г. не е извършван добив на риолити на кариерата. Няма 
нарушени терени и увредени почви. 
 

 3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 

 

                   Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. 
От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци по площадки: 
Площадка №1:гр. Рудозем, шахта „Голям Палас-Север”. На площадката се 
съхраняват отработени масла от подемните уредби и компресорното стопанство. 
Съхраняват се в метален варел, като част от генерираните масла се 
оползотворяват в пробивната техника, а други се предават за оползотворяване на 
фирми с Разрешения, съгласно ЗУО. През месец януари 2014г. дружеството е 
предало 0,720тона минерални масла на фирма „Ник Стил” ООД-гр. Смолян. 
Попълнен е Идентификационен документ за предадените масла, но не е представен 
договор с посочената фирма. 
Площадка №2:гр. Рудозем, шахта „Рудозем”. На площадката се съхраняват 
следните отпадъци: 
- никелово-кадмиеви акумулатори /отпадък от миньорските лампи/; 
- неорганични отпадъци т.н. самоспасители с изтекъл срок на годност; 
- флуоресцентни тръби, генерирани от осветлението. 
           Всички отпадъци се съхраняват съгласно нормативните изисквания. 
Класификацията на отпадъците е извършена, съгласно изискванията на Наредба 
№3/2004г. Води се отчетност на образуваните и предадени отпадъци, съгласно 
нормативните изисквания. 

 

4. Превантивна дейност  
 

Проверка на Решение по оценка на въздействието върху околната среда 
№16-7/2002г. на обект Рудник „Димов дол“ на „Рудметал“ АД, гр. Рудозем. Условията 
поставени в Решението по ОВОС са изпълнени или са в процес на изпълняване. 
Дружеството няма признати стари щети от стари замърсявания до момента на 
приватизацията. Отпадните битово-фекални води се заустват в ГПСОВ – Рудозем.В 
дружеството се съхранява информацията за извършени контролни измервания от 
мониторинг. Суровините и материалите се съхраняват съгласно нормативните 
изисквания. Създадена е организация за обезопасяване на автомобилния транспорт 
при транспортиране на рудата и концентрата. Дружеството е издало Заповед 
№6/09.01.2014г. за целта, която е сведена за изпълнение до дружеството 
осигуряващо транспорта. 

 

5. Екологична отговорност: 

 
Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 
29.04.2008 г./а именно т.3 и т.10 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона. 
Операторът не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи 
дейности по ЗОПОЕЩ. Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на 
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непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. 

  

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

             На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната 

среда /ДВ. бр.91/2002г./ и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците /ДВ. 

бр.53/13.07.2012г. / давам следните предписания: 
 
 

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за управление на отпадъците да се 
сключи договор с фирма „Ник Стил” ООД и копие от него да се представи в РИОСВ-
Смолян. 
 
Срок: 18.07.2014г. 
Отг. Митко Младенов - Изпълнителен Директор  на „Рудметал” АД 
 

2. В срок до 15.08.2014 г. да се подаде в МОСВ информация за включване в 
публичния регистър на операторите, съгласно чл.1 и чл.5 от Наредба за публичния 
регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, 
т.1 от ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян. 

 
Срок: 15.08.2014г. 
Отг. Митко Младенов - Изпълнителен Директор  на „Рудметал” АД 
 

3. В срок до 15.08.2014 г. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян 
собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, 
съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/. 
 
Срок: 15.08.2014г. 
Отг. Митко Младенов - Изпълнителен Директор  на „Рудметал” АД 

 
От страна на „РУДМЕТАЛ”АД присъстваха инж.Тодор Каврошилов – 

Заместник Директор и г-н Искрен Дурев – Н-к „ЕЗБУР”. 
 

     Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян   


