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ДОКЛАД 

 

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

за обект: рудник „Дружба” („Говедарника”) към “Лъки Инвест - 

Говедарника” 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 „Дружба” („Говедарника”) към “Лъки Инвест - Говедарника” 

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” 

От производствената дейност на р-к „Дружба” ежедневно се формират 

отпадъчни руднични води, които се заустват в р. Джурковска. Поради спиране 

добива на хор.984 временно е прекратен водоотлива на сливни и руднични води от 

този хоризонт. Издаденото от БДУВ ИБР-Пловдив Разрешително  за ползване на 

воден обект-р.Джурковска, за заустване на отпадъчни води и продължено с Решение 

№РР-1798/14.10.2013г е за този хоризонт. Очакваше се водоотлива да стартира от 

хор.1034, а дотогава всички руднични води ще постъпват в затопените галерии на 

хор. 984, без заустване на отпадъчни води. 

С писмо с вх.№ КПД-05-24/28.05.2014 г. управителят на дружеството ни 

уведомява, че е започнало изтичане на руднични води от стара галерия на хор.950. 

Тази нова точка на заустване  не е отразена в действащото РЗ, поради което е 

стартирана процедура в БДУВ ИБР – Пловдив за отразяване на промяната.  

За отчитане на отпадъчните води ще бъде монтирано водомерно устройство, 

като ежемесечно ще се отчитат водните количества в дневник с натрупване на 

данните. 

Към момента на проверката водоотлива от рудника се извършва гравитачно 

през хор.950, като водите се отвеждат в реката през водосток, преминаващ под пътя 

Смолян-Лъки. 

През 2014г. дружеството  не извършва собствен мониторинг на отпадъчните 

води. 

От извършвания контролен мониторинг през годината на новопоявилото се 

изтичане на руднични води не се констатират съществени надвишения на 

показателите, заложени в Наредба №6/9.11.2000г. за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти. Единствено показател Цинк е с резултат 5,8 mg/l при 

норма 2 mg/l, съгласно Протокол от изпитване №14-0701/2.10.2014г. на РЛ-Хасково. 

На дружеството има наложена месечна имуществена санкция на стойност 

255лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в РЗ, 

която поради променените обстоятелства през годината е спряна. 

Беше взета контролна водна проба на изход галерия на хор.950 на рудник 

Дружба, преди заустване в р. Джурковска, съгласно Заповед №РД-955/18.12.2013г. 

на МОСВ. 

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

заустване. 
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2. Компонент „ВЪЗДУХ” 

Няма хладилни машини с над 3 кг. фреон.  

Беше представен вентилационен дневник на рудника. Мястото на измерване – 

входяща струя 8 бр. с данни за сечение, скорост и дебит. Място на измерване - 

изходяща струя – 8 бр., като параметрите са: сечение, скорост, дебит, количества 

въздух/ 1 работник делено на денонощният дебит, максимален дебит замърсители. 

Последното замерване е на 03 септември 2014 година. 

 

3. Компонент „ПОЧВИ” 

Продължа подземното геоложко проучване на геолого-проучвателна площ 

„Дружба” 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: 

1.200121* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

2.160602*-никелово-кадмиеви батерии /от миньорските лампи/ 

3.160303* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества т. н. самоспасители 

4. 160601* - оловни акумулаторни батерии 

5. Черни и цветни метали 

6. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали-от дейността на стругарската 

работилница 

Към момента на проверката на площадката се съхраняват около 10 тона 

отпадъци от черни метали,  около 0,087 тона отпадъци от цветни метали /мед/ и 

около 0,150т. отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни метали. 

Отпадъците от черни и цветни метали се предават на фирма, притежаваща 

документ по ЗУО на базата на договор, представен по време на проверката. Други 

отпадъци на площадката не се съхраняват. 

          Отпадъците от луминесцентни лампи, никелово-кадмиеви батерии и т. н. 

самоспасители се предават периодично в централния склад към „Лъки Инвест” АД, 

гр. Лъки на базата на приемно-предавателни протоколи. Последните отпадъци са 

предадени в централния склад през 2013г. 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 
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книга за получените отпадъци от рудник „Дружба” и рудник „Джурково”. 

          Отчетната книга за образувани производствени и опасни отпадъци на 

площадката на рудник „Дружба” се води, съгласно нормативните изисквания. 

 

 

5. Превантивна дейност – контрол на условията в Решението по ОВОС 

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

  

Проверка на „Лъки инвест-Говедарника“ ЕООД, дъщерно дружество на „Лъки 

инвест“ АД.  За дружеството е издадено Решение по ОВОС №61-13/2001г.  

Условията поставени в решението се изпълняват.  

Съхранява се информацията за работата на ЛС, резултатите от собствения 

мониторинг и контролните измервания и консумацията на вода, курсовете за 

проведените обучения, предприетите действия за изпълнение на условията по 

решението. 

Ръководството е уведомило всички дружества и лица отговарящи за опазване 

на околната среда за условията на това решение. Дружеството е сключило договор 

за транспорт на рудата с „Лъки трейд“ ООД от 01.01. 2014 г., който са уведомени за 

постановеното решение. Суровините и материалите се съхраняват съгласно 

действаща нормативна уредба по околна среда. 

 

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” 


