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ДОКЛАД 

 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 11.06.2015 г. на “ГОРУБСО-

МАДАН” АД – р-к „Крушев дол”, р-к”Петровица”, автобаза 

„Юбилейна” гр.Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян. 
 

  На основание № РД-07-30 от 23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ-Смолян 
беше извършена Комплексна проверка на “Горубсо-Мадан” АД, гр.Мадан, обл. 
Смолян – с обекти р-к „Крушев дол”, р-к”Петровица” и автобаза „Юбилейна”. 

 

I. Цели на проверката 

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ- Смолян 
по различни компоненти и фактори на въздействие 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 

- Мониторинг на отпадъчни води на р-к”Крушев дол” 
- Производствени и опасни отпадъци. Площадка за съхранение на отпадъци.  
- Изпълнение на условията в решението по ОВОС. 
- Почви 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 

Основна дейност на дружеството – добив на оловно-цинкова руда от р-к „Крушев 
дол” и р-к”Петровица” 

 
От извършената проверка се установи:  

 

1. Компонент „ВОДИ” 

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите относно контрол на обектите 
формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията 
в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води. 

 
Обект: р-к”Крушев дол”. 
За отпадъчните води от рудника има действащо РЗ№33120063/04.07.2004г. и 

Реш.№РР-1395/4.01.2012г. за продължение с краен срок на действие 2.01.2022г.  
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На дружеството има наложена месечна имуществена санкция от 969лв., 
считано от 26.05.2014г. за надвишения на индивидуалните емисионни ограничения, 
заложени в РЗ по показатели Неразтворени вещества, кадмий и цинк. 

Обекта е включен в списъка за задължителен мониторинг два пъти годишно , 
съгласно Заповед№РД-930/5.12.2014г. на Министъра на околната среда и водите. В 
съответствие със Заповедта беше взета еднократна водна извадка – 2l- отпадъчна 
вода от изход щолня хор.865 на р-к”Крушев дол”, преди заустване в р.Крушевдолска 
в присъствието на представител на дружеството.  

За 2015г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчните води в 
лаборатория на „В и К”ЕООД” – гр.Смолян. Констатираните надвишения са по 
показател Цинк. 

За р-к „Крушев дол” има изготвен и съгласуван План за собствен мониторинг 
за заустване на руднични отпадъчни води, съгласно изискванията на 
Наредба№2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 
във водни обекти. 

В представения Доклад за опазване на околната среда за 2014г. е 
предвидено изграждане на влажни зони през 2015г. с цел намаляване на внасяното 
замърсяване в р.Крушевдолска. 

Отчетени водни количества по водомер на изход рудник: 
12.11.2014г. – 23 910 м
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11.06.2015г. – 111 830 м
3
 

За административно битовия корпус към рудника има издадено 
РЗ№301664/14.112006г. продължено с Реш.№609/31.03.2009г. за заустване на 
битово-фекалните отпадъчни води. По време на проверката не се формираше 
воден поток и не беше взета водна извадка за анализ. За този обект има съгласуван 
от БДИБР План за собствен мониторинг. 

Съгласно писмо на Директора на „Горубсо-Мадан”АД с наш вх.№КПД – 17-64-
(1)/9.05.2014г. е предвидено засаждане в непосредствена близост до водата папури 
и тръстика с цел обособяване на влажни зони. При проверката се установи, че 
такава растителност няма. Тази дейност е част от Програмата за привеждане на 
обекта в съответствие с екологичната нормативна уредба. 

 
Обект: р-к”Петровица”. 
Рудничните отпадъчни води гравитачно се отвеждат в ХХ”Ерма река”. 

Формирания воден поток на обекта е от битово-фекален характер. За обекта има 
действащо РЗ№301663/14.11.2006г. и Реш.№608/31.03.2009г. за продължение с 
краен срок на действие 14.11.2015г. По време на проверката не се формираха 
отпадъчни води и не беше взета водна проба за анализ. 

 
Обект: Автобаза”Юбилейна”. 
На автобазата не се формират производствени отпадъчни води. Не се 

констатираха разливи от масла и нефтопродукти по площадката. 
 

2.  Компонент „Почви” 

 

Дружеството е завършило дейностите по ликвидиране на минали екологични 
щети на „Горубсо-Мадан”АД до момента на приватизацията.  
 Рекултивирани са всички 12 бр. обекти по програмата.  
 Извършен е мониторинг на водите за съответните обекти, като резултатите са 
представени в РИОСВ-Смолян. 

Продължават  геологопроучвателните работи за търсене и проучване на 
подземни богатства – метални полезни изкопаеми на площ „Ардино-Шадийца” – 
разрешението е издадено от МОСВ на „Горубсо-Мадан”АД. 
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 3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 

 

           Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
дейността на дружеството се генерират следните отпадъци по площадки: 
 
Площадка №1-участък „Крушев дол” 
1. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа-съхраняват се в метални варели в заключено помещение 
2. Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки-съхраняват се в 
метален варел, генерирани са от подмяна на стара компресорна техника. 
3. Черни метали 
4. Никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи 
5. Неорганични отпадъци т.н. самоспасители 
     Отпадъците се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Води се 
отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. 
  
Площадка №2-участък „Петровица” 
1. Неорганични отпадъци т.н. самоспасители 
2. Отпадъци от пластмаса от миньорските каски 
3. Черни метали – през 2015г. са предадени 9.620 тона отпадъци на фирма 
„Трансметал-Инвестман” ЕООД на базата на договор. 
4. Никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи  
5. Флуоресцентни лампи от осветлението 
      Отпадъците се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Води се 
отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. 
 
Площадка №3-автобаза „Юбилейна”. На площадката се извършва ремонт на 
автомобилната техника на дружеството. От дейността се генерират следните 
отпадъци: 
1. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 
2. Абсорбенти, кърпи за изтриване, замърсени с опасни вещества 
3. Маслени филтри  
4. Излезли от употреба гуми 
5. Оловни акумулаторни батерии 
6. Черни метали 
          Отпадъците се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Води се 
отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. 

 

 

4. Превантивна дейност  
 

Контрол на Решението по ОВОС №41-18/2002г. Дружеството разполага със 
съответните документи, регламентиращи дейността му. Дружеството разполага с 
план за собствен мониторинг, който е представен в РИОСВ-Смолян. Дружеството 
изпълнява дейности за привеждане в съответствие с нормативната уредба по ОС, 
като за целта е определило длъжностно лице, отговарящо за изпълнение на 
дейностите. Условията по т.11.1, 11.2 и 11.3 от Решението се изпълняват. 
Проверката по компонентите и факторите на околната среда, съгласно изискванията 
на действащото екологично законодателство се извършва от експерти по 
съответните направления. Дружеството съхранява цялата информация 
информация, свързана със собствения и контролния мониторинг, консумацията на 
вода и обучение на персонала. 
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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 следните предписания: 
 
 

1. Да се изпълни т.27 – „Изграждане на съоръжение за пречистване на 
руднични води чрез влажни зони” от Програмата за привеждане на 
дейността на обекта в съответствие с нормативната уредба по околна 
среда. 

 
Срок: 31.07.2015г.  
Отговорник: инж.Сергей Атанасов – 
Изпълнителен директор 
 

2. Собствения мониторинг да се извършва от акредитирана лаборатория. 
Срок: постоянен  
Отговорник: инж.Сергей Атанасов – 
Изпълнителен директор 
 

От страна на „Горубсо-Мадан”АД присъстваха инж. Сергей Атанасов – 
Изпълнителен Директор и г-жа Марияна Джарова-Христова – еколог на дружеството. 
 

     Утвърдил: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян   

 

 


