
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

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

 
 

 

 
 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-

smolyan@mbox.contact.bg,  http://smolyan.riosv.com;  Директор: 0301/60-113, 

Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119 
 

 
 

 

1/4 

 

 

Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

Дата:……………………………. 

 

Д О К Л А Д 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 28.06.2022 год. на „Горубсо 

Мадан”АД, гр. Мадан, Община-Мадан, Област-Смолян, за обекти: рудник „Крушев 

дол”, рудник „Петровица“ и автобаза „Юбилейна“. 

 

На основание Заповед № РД – 08 – 26/07.04.2022 год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Горубсо Мадан”АД, гр. Мадан, Община-

Мадан, Област-Смолян, за обекти: рудник „Крушев дол”, рудник „Петровица“ и 

автобаза „Юбилейна“, находящи се в Община-Мадан. 

 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 

 1.Компонент „Води”; 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

 3.“Екологична отговорност“. 

 

ІІ.Цели на проверката 

Извършване на текущ контрол за изпълнение изискванията на Закона за водите, 

Закона за управление на отпадъците, Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети и съответната подзаконова нормативна уредба. 

 

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

проверени: 

 1.Количество и качество на отпадъчните руднични води  

 2.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност; 

 3.Наличие на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха от 

екологични щети и причинени такива. 

  

 ІV.Направени констатации 

 Обекти на проверката са рудник „Крушев дол“, рудник „Петровица“, в които по 

подземен способ се добива полиметална оловно – цинкова руда, както и автобаза 

„Юбилейна“.  

Предмет на проверката са: начин на съхранение на отпадъците, договори с фирми за 

предаване и отчетност на отпадъците, проверка на пречиствателния ефект на утаителите в 

подземните пространства и емисионен контрол на рудничните отпадъчни води. 

mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg
mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg
http://smolyan.riosv.com/


01.8.2022 г. 

 
 

2/4 

  

1.Компонент „Води” 

По време на проверката е установено:  

1.1.Рудник „Крушев Дол“  

Отпадъчните руднични води от рудник „Крушев дол“ се пречистват механично в 

подземни хоризонтални утаители във водосборниците, откъдето се изпомпват на 

повърхността и се заустват в р. Крушевдолско дере съгласно РЗ № 33120063/04.07.2004 год. 

и Решение № РР-1395/04.01.2012 год., издадени от БД „ИБР“-Пловдив. 

Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно условията в РЗ. 

За 2021 год. е представен Доклад за изпълнение на условията в РЗ № 

33120063/04.07.2004 год., в съответствие на чл. 48, ал. 1, точка 12 от Закона за водите.  

За І-во полугодие на 2022 год. е извършен собствен мониторинг на отпадъчните води, 

като е съставен Протокол за вземане на проба № 105/15.06.2022 год. от ИЛ „Централ“ към 

„Шипка груп“ АД-гр. Казанлък. Издаден е ПИ № ИЛ-22/16.06.2022 год. от ИЛ „Централ“ 

към „Шипка груп“ АД-гр. Казанлък, със сертификат рег. № 279 ЛИ, издаден от ИА „БСА“.   

 При извършване на проверката е взета водна проба от отпадъчната вода на изход хор. 

865, преди заустване в р. Крушевдолско дере.  

В точката на заустване се забелязват леки следи от фина руднична утайка. 

След анализ на взетата проба отпадъчна вода е издаден Протокол от изпитване № 10-

1034/26.07.2022 год. на РЛ-Пловдив, с който е установено превишение на Индивидуалните 

емисионни ограничения (ИЕО) от РЗ № 33120063/04.07.2004 год.  по показатели Олово (Pb), 

Кадмий (Cd), Мед (Cu) и Цинк(Zn).  

Предвид констатираното нарушение е стартирана административно-наказателна 

процедура по съставяне на АУАН по реда на ЗАНН. 

 

1.2.Рудник „Петровица“ 

Отпадъчните води от рудник „Петровица“ са отведени по подземен път по травербани 

в хвостохранилище „Ерма река“, общ. Златоград и няма заустване в река Бориевска.  

 

1.3. Автобаза „Юбилейна“ 

На площадката на автобаза „Юбилейна“ не се извършват дейности, от които да се 

образуват производствени отпадъчни води. 

 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”-Производствени и опасни отпадъци 

Към момента на проверката се съхраняват следните отпадъци: 

 

 2.1.Рудник  „Крушев дол” 

        На площадката на рудник „Крушев дол“ се генерират и съхраняват следните 

отпадъци: 

 -   код  12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

 -  код 15 02 02* - абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества; 

 -   код  16 06 02* - никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи; 

 -  код 16 03 03* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества / 

самоспасители/; 

 -   код  20 01 39 – пластмаси / от излезли от употреба миньорски каски/; 

-   код  20 01 21*-луминесцентни лампи от осветлението;     

-   код  16 01 17 – черни метали; 

 -   код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества; 

 -   код   13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа; 

 -    код 16 01 07* - маслени филтри; 

 -    код 16 01 03* - излезли от употреба гуми. 
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2.2.Рудник „Петровица“ 

        На площадката се генерират и съхраняват следните отпадъци: 

 -   код  12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

-   код 16 03 03* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

/самоспасители/; 

 -   код  16 06 02* - никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи; 

 -   код  20 01 39 – пластмаси /от излезли от употреба миньорски каски/; 

 -   код  20 01 21*- луминесцентни лампи от осветлението;    

 -   код 16 01 17 – черни метали;  

 -   код 16 01 07* - маслени филтри; 

 -  код 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа; 

-   код 16 01 03* - излезли от употреба гуми; 

-   код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества. 

 

2.3. Автобаза „Юбилейна“ 

 На площадката се извършва ремонт на автомобилната техника на дружеството. От 

дейността се генерират следните отпадъци: 

 -  код  12 01 01 - стърготини, стужки и изрезки от черни метали; 

- код 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа; 

-  код  16 01 07* -  маслени филтри; 

-  код  15 02 02* - абсорбенти, кърпи за изтриване, замърсени с опасни вещества; 

-  код  16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 

-  код  16 01 03 –  излезли от употреба автомобилни гуми; 

 -  код  16 01 17 –  черни метали;  

-  код  20 01 21*- луминесцентни лампи от осветлението; 

-  код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества.    

           За генерираните отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на 

Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. 

           Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване, поставени са надписи 

по кодове и наименования. Отпадъците се предават за третиране на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО на база договори. За опасните отпадъци са представени  

идентификационни документи, а за неопасните отпадъци - приемно-предавателни 

протоколи.  

          Дружеството е извършило регистрация в НИСО - Национална информационна 

система „Отпадъци“ и попълва по електронен път отчетните книги за образувани отпадъци, 

установено по време на проверката. Представена е обратна разписка от изпратен годишен 

отчет до ИАОС-гр. София за 2021г., като е спазен срока за изпращане на хартиен носител до 

31.04.2021г. 

 

 3. Екологична отговорност 

 Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), а именно т. 3 и т.10 от 

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона. По време на проверката е  представена собствена 

оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени 

такива, съгласно Наредба №1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в 

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 

изпълнение. 

 Към настоящия момент, от дейността на дружеството не е възниквала непосредствена 

заплаха за екологични щети и причинени такива. 
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V.Заключение 

От извършената проверка на „Горубсо Мадан”АД, гр. Мадан, Община-Мадан, 

Област-Смолян, за обекти: рудник „Крушев дол”, рудник „Петровица“ и автобаза 

„Юбилейна“, е установено, че дейността съответства на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети.   

За установените несъответствия по Закона за водите: превишение на ИЕО от РЗ № 

33120063/04.07.2004 год., от РИОСВ-Смолян са предприети действия по реализиране на 

административно-наказателна отговорност спрямо дружеството. За продължаващо заустване 

на руднични отпадъчни води със съдържание на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества е дадено предписание, за решаване на проблема. 

 

VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

Дадено е предписание: 

 1.В срок до 31.07.2022 год. да се представи в РИОСВ-Смолян План-график с видове 

работи и краен срок за решение на заустването на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества, съдържащи се в отпадъчните руднични води от рудник „Крушев дол“. 

 

                                                                                                         Отговорник: инж. С. Атанасов, 

                                                                                                         Изпълнителен директор  

 

VІІ.Дейности за последващ контрол 

С писмо вх. № КПД-13-74/01.08.2022 год. от „Горубсо-Мадан“ АД-гр. Мадан е 

представен „Линеен график“ с видове работи и срокове за пренасочване на отпадъчните 

руднични води от „Крушев дол“ към хвостохранилище „Ерма река“, с което даденото 

предписание с КП № ЛМ-42/28.05.2022 год. е изпълнено. 

 

 

 


