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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 12.10.2016 год. на „Лъки 

инвест-Говедарника”ЕООД, гр.Лъки, Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище 

на с.Здравец 
 На основание Заповед № РД – 07 – 133/20.09.2016 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Лъки инвест-

Говедарника”ЕООД, гр.Лъки, Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище на 

с.Здравец 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие 

върху нея 
 1.Компонет „Води”; 
 2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

ІІ.Цели на проверката 
Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за 

водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова нормативна 
уредба. 

 ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 
 1.Количество и качество на отпадъчните руднични води и тяхното 
пречистване в подземните водосборници на рудника; 
 2.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност, платени 
продуктови такси за пуснати на пазара продукти; 

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 
  Контрол по чл. 151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води, в т.ч. и контрол на изпълнението на 
условиятапоставени в Разрешителното за заустване. По време на проверката се 
установи:  

1.За заустване на рудничните отпадъчни води от рудник „Дружба” в 
р.Джурковска е издадено Разрешително за ползване на воден обект 
№33120072/14.10.2013г., продължено и изменено с  Решение № РР-
2932/10.09.2016г., издадени от БД”ИБР” – Пловдив; 

2.Оттока на отпадъчните руднични води е непрекъснат и е с дебит Q=17,1 
m

3
/h=4,7 l/s. Заустените отпадъчни води се измерват от водомерно устройство, като 

при проверката са измерени данни с показания 163 875 m
3
. На 30.09.2016 год. е снет 

отчет от водомера с показания 158 950 m
3
, което е равно на 4925 m

3
 заустени 

руднични отпадъчни води за период от 12 дни; 
3.Взета е единична водна извадка на изход „Жекова галерия” на хоризонт 950, 

преди заустване в р.Джурковска. Измереното на място рН=7,5 с апарат STAR 
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A221 от РЛ-Смолян със сертификат за акредитация № 135 ЛИ/17.09.2015 год. , 
валиден до 17.09.2019 год.; 

4.След точката на заустване на рудничните отпадъчни води в 
р.Джурковска, не е установена видима промяна в цвета на водите на реката 
или наличие на отложения по дъното; 

5.Представен е мониторинг на отпадъчните руднични води за трето 
тримесечие на 2016 год. с писмо изх.№ 391/08.08.2016 год. на „Лъки инвест-
Говедарника”ЕООД, гр.Лъки.  

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му.  От дейността на рудник „Дружба“ и обслужващите сгради и 
помещения на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба 
№2/2014г. за класификация на отпадъците както следва: 

- 16 06 02
*
 - никелово-кадмиеви батерии и акумулатори. Образуват се при смяна 

на такива от минь,орските лампи. С протокол от 28.05.2016г. същите са предадени за 
съхранение в централния склад на „Лъки Инвест“ АД гр. Лъки. 

- код 20 01 21
* 
 - флуоресцентни лампи. Наличните количества са предадени за 

съхранение в централния склад през м. май 2016г. Към момента на проверката на 
площадката не се съхраняват такива.  

- код 16 06 01
* 
- оловни акумулаторни батерии. При проверката не се установи 

съхранение на ОАБ. Същите отново са предадени през м. Май 2016г. на централен 
склад гр. Лъки. 

- 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали. Отпадъкът се 
генерира от стругарската работилница на площадката. На обособено място се 
съхраняват 140 кг. отпадъци от стърготини и изрезки от черни метали. 

На площадката не са генерирани отпадъци, класифицирани със следните 
кодове: 16 03 03

*
, 19 12 02 и  19 12 03.  

Води се отчетност на отпадъците съгласно нормативните изисквания.  
Дружеството има предаден годишен отчет за 2015г. в ИАОС гр. София, като 

копие на същия се представи при проверката. 

V.Заключение 

От извършената проверка на „Лъки инвест-Говедарника”ЕООД, гр.Лъки, 

Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище на с.Здравец, се установи, че обекта 
работи ритмично и в устойчив режим. Предприетите действия и мерки за опазване 
на компонентите на околната среда са в съответствие с изискванията на Закона за 
водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова 
нормативна уредба. 

 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
Не са дадени 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
Няма 

 
 


