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ДОКЛАД 

 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 15.10.2014 г. в “ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД 

за обект: рудник „Джурково ” към “Лъки Инвест - Джурково” ЕООД, 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив. 

 

 На основание Заповед № РД-07-106 от 17.09.2014 г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка в “ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД, гр. Лъки, 

обект: рудник „Джурково” към “Лъки Инвест - Джурково” ЕООД, гр. Лъки, общ. 

Лъки, обл. Пловдив. 

 

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 

1. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води; 

2. Вентилационни инсталации. 

3. Производствени и опасни отпадъци. Площадка за съхранение на отпадъци.  

4. Изпълнение на условията в решението по ОВОС. 
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III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол 

       

 От извършената проверка се установи:  

 

1. Компонент „ВОДИ” 

В рудник „Джурково” се добива оловно-цинкова руда. Отпадъчните руднични 

води се изпомпват ежедневно на повърхността и след пречистване заустват в 

р.Джурковска. За пречистването на рудничните води са изградени подземни 

хоризонтални утаители и надземен вертикален утаител. 

Пречистените води заустват в р.Джурковска съгласно условията, поставени в 

Разрешително №33120073/05.10.2005г. за ползване на воден обект за заустване на 

отпадни води, издадено от Директора на БДУВ „ИБР”-Пловдив, и продължено с 

Решение №РР-1797/04.10.2013 г. 

За отчитане на отпадъчните води е монтирано водомерно устройство, като 

ежемесечно се отчитат водните количества в дневник с натрупване на данните. 

Отпадъчни водни количества по водомер: 

14.09.2014г. 3654022 м3 

29.09.2014г. 3701814 м3 

15.10.2014г. 3734211м3 

Водоотлива от рудника се извършва с три помпи. 

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води в 

акредитирана лаборатория. От Протоколи №65ЕВ/10.7.2014г. и №610 ЕВ/9.07.2014 г. 

на лаборатория към КЦМ е видно, че няма надвишения на ИЕО, заложени в РЗ. 

Дружеството има наложена месечна имуществена санкция от 375 лв. от 

02.06.2014 г. 

Беше взета водна проба на изход вертикален утаител на рудник Джурково, 

преди заустване в р. Джурковска. 

В р. Джурковска няма видими следи от замърсяване след точката на заустване. 

 

 

2. Компонент „ВЪЗДУХ” 

Компресорите за въздух към рудник „Джурково” се изполват за отопление. 

Води се редовно и беше представен дневник за вентилаторите.  

Няма хладилни инсталации с хладилни агенти над 3 кг. 
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3. Компонент „ПОЧВИ” 

Продължа подземното геоложко проучване на геолого-проучвателна площ 

„Джурково” за откриване и доказване на метални подземни богатства. Няма 

замърсявания на почви в резултат на проучването. Не бяха констатирани нарушени 

терени извън проучвателната площ. 

 

 

4. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 

 

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. На 

площадката на дружеството се генерират следните отпадъци: 

1. 130208* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки - съхранени в 

метални варили в заключено помещение 

2. 170405 – желязо и стомана - налично количество около 4 тона. През 2014г. 

са предадени 11.700 тона отпадъци от черни метали на фирма с документ по ЗУО за 

оползотворяване на базата на договор. 

3.  200121* - съхраняват се, съгласно нормативните изисквания 

4. 160107* - маслени филтри – съхранени в метален варел на закрито 

5. 160602* - никелово-кадмиеви батерии-няма налични отпадъци 

6. 130205* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа-съхранени в метални варели на закрито 

7.160601*-оловни акумулаторни батерии – съхраняват се в заключено 

помещение 

8. 160103 – излезли от употреба гуми 

Всички генерирани отпадъци, с изключение на черните метали,  се предават 

периодично за съхранение в централния склад към „Лъки Инвест” АД-гр. Лъки на 

базата на приемно-предавателни протоколи. Отчетната книга за образувани 

производствени и опасни отпадъци се води редовно, съгласно нормативните 

изисквания. 

 Извърши се проверка и на централния склад, където се констатира, че 

отпадъците се съхраняват в заключено помещение, назначено е лице, отговорно за 

управлението на отпадъците и попълнена отчетна книга за получените отпадъци от 

рудник „Дружба” и рудник „Джурково”. 
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5. Превантивна дейност – контрол на условията в Решението по ОВОС 

Контрол на решение по ОВОС № 61-13/2001г. 

За дружеството „Лъки инвест-Джурково“ ЕООД, дъщерно дружество на „Лъки 

инвест“ АД е издадено Решение по ОВОС №61-13/2001г. Поставените условия в 

решението се изпълняват както следва: 

Съхранява се информацията от контрола, експлоатацията и поддръжката на 

пречиствателните съоръжения; резултатите от измерване на емисии – контролен и 

собствен мониторинг; общата консумация на вода; обучението на персонала; 

предприетите действия за изпълнение на условията постановени в това решение. 

Съхранява се информацията в съответствие на ЗЗВВХВПП. Уведомени са всички 

лица, които работят по околна среда и фирмите с които са сключени договори и имат 

отношение по околната среда. Суровините и материалите се съхраняват съгласно 

действащото законодателство. Другите компоненти и фактори на околна среда се 

контролират съгласно действащото законодателство от колегите по направления. За 

транспорта на рудата е сключен договор с „Лъки Трейд“ ООД от 01.01.2014 г., които 

са уведомени за настоящото решение и условията в него. 

 

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

Не бяха дадени. 

 

 

 

  

ЕМА ЕНЕВА  

Директор на РИОСВ – Смолян 
 

 

 

 

1. инж.Тодор Каров-главен експерт „ЛОС и ВФФ” – координатор на проверката 

2.  инж. Румяна Караиванова– главен експерт „ХТС” 

3. Боряна Рускова – главен експерт „УПОО” 

4. инж. Красимир Кондов– главен експерт „ОВОС и ЕО” 

 


