
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/1 

 

 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  http://riewsm-b               

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-115, Fax: +359301/60-121 

 

 

 

 

 

Извършен текущ контрол по прилагане на Политиката за предотвратяване на  

големи  аварии, съгласно  чл. 115, ал.1 от ЗООС  на обект  с нисък рисков потенциал 

„Базисен склад за взривни материали“, земл. на с.Лъкавица, общ. Лъки    с оператор  „Лъки 

инвест“ АД, гр.Лъки 

 

 

Дата на проверката: 18.04.2019 г.  

На 18.04.2019 г. комисията по чл.157, ал.2 от ЗООС, определена със Заповед № РД - 

795/21.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите и съобразно утвърдения годишен 

план за контролната дейност през 2019 г. /Заповед № РД-796/21.12.2018 г./ извърши 

проверка на „Базисен склад за взривни материали“ с оператор  „Лъки инвест” АД, гр.Лъки.  

Съставен е констативен протокол №АВ – С- 14/18.04.2019 г. 

В Базисен взривен склад се съхраняват взривни материали и средства за взривяване, 

необходими за подземен добив на оловно-цинкови руди. Обекта е класифициран като 

„предприятие с нисък рисков потенциал”. Към момента на настоящата проверка  не се 

констатираха  промени в предприятието. Няма несъответствия между данните от 

уведомлението за класификация, потвърдено с писмо изх. № УК – 217/8.11.2016 г. и ДППГА, 

потвърден с писмо изх. № КПД-02-212/3//28.11.2016 г. и характеристиките на 

предприятието, в т. ч. местоположението и границите на площадката, съоръженията, 

дейностите, технологичните процеси, вида, количеството, естеството и/или физичната форма 

на наличните опасни вещества.  

При извършената проверка   се установи, че операторът спазва експлоатационните 

изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Спазва заложените в ДППГА 

мерки за предотвратяване на голяма авария. Не са предприети административно – 

наказателни мерки. 

 

 

  По- подробна информация за резултатите от проверката може да се получи по реда на 

Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

 


