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ДОКЛАД 

 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 20.05.2015 г. на “РУДМЕТАЛ” АД – 

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

  На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015 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 

- Производствени и опасни отпадъци. Площадка за съхранение на отпадъци.  
- Изпълнение на условията в решението по ОВОС. 
- Отпадъчни води от р-к”Димов дол”. Собствен мониторинг. 
- Почви - Кариера- з-ще с.Витина 

 

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” 

Контрол по чл.151, ал4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води, както и на обекти с издадено Разрешително за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.  

Съгласно Заповед №РД-930/05.12.2014г. на МОСВ обекта е включен в 
списъка за задължителен контролен мониторинг два пъти годишно. 

Отпадъчните води от рудника се заустват в р.Елховска, съгласно условията 
поставени в Разрешително №33120084/16.04.2013г. за ползване на воден обект за 



02.6.2015 г. 

 
 

2/3 

заустване на отпадъчни води изд. от БД ИБР, изменено с Реш.№РР-
2078/03.10.2014г. 

На дружеството е наложена от 20.01.2015г. месечна имуществена санкция от 
69 лв. за надвишение на ИЕО по показатели цинк и желязо.  

Взета е от акредитирана РЛ-Смолян еднократна водна извадка – 2 l – 
отпадъчна вода на изход р-к „Димов дол”, преди заустване в р.Елховска за 
изследване и анализ. За отпадъчните води няма монтирано водомерно устройство. 
Максимално разрешеното водно количество по РЗ е 1329 м

3
/ден. 

След точката на заустване няма видими следи от замърсяване в реката.  
За 2015г. не е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води поради 

наводняване на находището, вследствие на снеговалежите и липсата на ток след 
8.03.2015г.  

Дружеството е декларирало мерки за преустановяване на заустването в 
дъждовния колектор на сливни води от временните отвали и обслужващите ги 
пътища. 

От 17.05.2015г. в Рудоземска обогатителна фабрика се преработва руда, 
добита от „РУДМЕТАЛ”АД. Площадковите пътища са замърсени от разливи на 
превозваната руда. 
     

2.  Компонент „Почви” 

 

Дружеството стопанисва и експлоатира кариера 4Витина” за 
скалнооблицовъчни материали, намираща се в з-щето на с.Витина, общ.Рудозем. 

Не се констатираха дейности извън разрешения контур очертаващ границите 
на кариерата. 

Няма замърсявания на компонентите на околната среда в резултат на 
кариерни работи.  

Няма замърсявания с битови отпадъци и нефтени продукти. 
Дружеството има концесия за добив на подземни богатства от кариера 4Дълга 

усойка”. Все още не са извършвани никакви добивни работи или подготвителни 
дейности. 
 

 3. Фактор „Отпадъци” 

 

       Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
дейността на дружеството се генерират следните отпадъци по площадки: 
1. Площадка №1-гр. Рудозем, шахта „Голям палас-Север”. На площадката се 
генерират отработени масла от подемните устройства и компресорното стопанство. 
Една част от отработените масла се оползотворяват в пробивната техника на 
дсружеството, а други се предават на фирми, притежаващи Разрешения по ЗУО. 
През 2014г. дружеството е предало отработени масла на фирма „Ник Стил” ООД-
площадка в гр. Смолян на базата на договор и 2 броя Идентификационни документи 
за предадени опасни отпадъци. Други отпадъци на площадката не се генерират и не 
се съхраняват. 
2. Площадка №2-гр. Рудозем, шахта „Рудозем”. На площадката се генерират и 
съхраняват следните отпадъци: 
- никелово-кадмиеви акумулатори /отпадък от миньорските лампи/; 
- неорганични отпадъци т.н. самоспасители с изтекъл срок на годност; 
- Флуоресцентни тръби, съдържащи живак от осветлението. 
      Количествата на образуваните и предадени отпадъци се отбелязват в отчетните 
книги, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Дружеството е 
представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2014г. до ИАОС-гр. София. 
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4. Превантивна дейност  
 

Проверка на Решение по оценка на въздействието върху околната среда 
№16-7/2002г. на рудник „Димов дол“ на Рудметал“ АД, гр. Рудозем. Условията по 
постановените условия в Решението по ОВОС са изпълнени или се изпълняват. 
Дружеството няма признати щети за стари щети до момента на приватизацията. 
Битово-фекалните води се заустват в ГПСОВ – Рудозем. В дружеството се 
съхранява информацията за извършените контролни измервания от мониторинга. 
Материалите и суровините се съхраняват съгласно нормативните изисквания. 
Съществува организация за обезопасяване на транспорта за превоза на суровината 
и концентрат (от руда). 

 

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./ давам следното предписание: 
 
 

1. Да се почистят площадковите пътища от разпиляната руда в участъка от 
отвалите на „РУДМЕТАЛ”АД до временната площадка на РОФ. 
 
Срок: 22.05.2015г. 
Отг. Митко Младенов - Изпълнителен Директор  на „Рудметал” АД 
 

Последващия контрол на даденото предписание ще се извърши 
своевременно от РИОСВ-Смолян. 
 

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

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

 

Утвърдил: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян   

 


