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ДОКЛАД 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 02.10.2015 г. на „Лъки Инвест-

Джурково”ЕООД – обект: р-к „Джурково”, гр.Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив. 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 156/24.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Лъки Инвест-Джурково”ЕООД, общ.Лъки, 
обл. Пловдив, обект: р-к „Джурково”. 

Проверката е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и 
фактори на въздействие на околната среда: води, въздух, производствени и опасни 
отпадъци, превантивна дейност с цел да се даде оценка на степента на съответствие на 
производствата и дейностите на обекта с изискванията, регламентирани в ЗООС и 
специализираните /секторни/ закони: контрол на отпадъчните води във връзка с 
прилагане на Закона за водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците, Закона за 
чистотата на атмосферния въздух. 
 

 І.Цели на проверката 
 
 1. Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. 
 2. Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове; 
 3.  Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове. 
 4.  Проверка във връзка с прилагане на Наредбата за ОВОС. 
 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без необходимите 
разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и евентуално 
тяхно актуализиране. 
 

 ІІ. Подробности за проверените производствени инсталации и дейности на 

обекта: 
 1.Заустване на руднични отпадъчни води в р.Джурковска. Проверка на състоянието 
на съоръжението за пречистване на руднични води; 
 2. Проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за 
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците; 

3. Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове; 
4. Проверка по Наредбата по ОВОС. 

 

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 
 Основна дейност – добив на полиметална (оловно-цинкова) руда, като находищата 
се разработват по подземен начин.  
 
 От извършената проверка се установи следното: 
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 1. Опазване на водите 

 
 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 условията поставени в 
Разрешителното за заустване. 
 По време на проверката се констатираха следните обстоятелства: 
 За рудничните отпадъчни води от находище „Джурково” има действащо 
Разрешително за ползване на воден обект: р.Джурковска, за заустване на отпадъчни 
води №33120073/6.10.2005г. и Реш.№РР-1797/14.10.2013г. за продължение, издаден от 
БДИБР – Пловдив, с краен срок на действие 9.04.2016г. 
 По Заповед №РД-930/5.12.2014г. на МОСВ за задължителен мониторинг на 
рудничните води 2 пъти годишно е взета еднократна водна извадка – 2 l – пречистена 
отпадъчна вода на изход р-к ”Джурково”, преди заустването в р.Джурковска, в 
присъствието на представител на дружеството.  
 Пречиствателното съоръжение представлява подземен утаител за механично 
пречистване и надземен цилиндричен утаител за допълнително избистряне на водите. 
 ПС не дава необходимия пречиствателен ефект, за което на дружеството е с 
наложена месечна имуществена санкция от 2100 лв. от 21.01.2015г.  
 През м.септември 2015г. е съставен Акт за замърсяване на р.Джурковска 
вследствие на аварийна ситуация в рудника. 
 Дружеството е извършило собствен мониторинг за тримесечието в акредитирана 
лаборатория. От Протоколи от изпитване № 785 ЕВ/ 11.09.2015г. и №100-ЕВ/23.09.2015г. 
на Лаборатория по екология Пловдив се констатира, че няма надвишения на 
индивидуалните емисионни ограничения, заложени в РЗ№33120073 по нито един 
показател. 
 Дружеството е представило в РИОСВ-Смолян Доклад за 2014г. за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено Разрешителното за заустване. 
 За отпадъчните води има поставено водомерно устройство: 

12.06.2015г. -  4375966м
3
 

6.08.2015г.  - 4498265м
3
 

2.10.2015г.  - 4614458м
3
 

 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 
           Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. На 
площадката на дружеството се генерират следните отпадъци, класифицирани  по 
Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 
1. 170405 – желязо и стомана  
2. 200121*-флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
3. 160602*-никелово-кадмиеви батерии /от миньорските лампи/ 
4. 160601*-оловни акумулаторни батерии 
5. 160103-излезли от употреба гуми 
6. 160107*-маслени филтри 
7. 130205*-отработени двигателни масла 
8. 130208*-други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

Генерираните отпадъци се съхраняват съгласно нормативните изисквания. 
Образуваните отпадъци се предават в централен склад в гр. Лъки, съгласно Заповед на 
Изпълнителния директор на „Лъки Инвест” АД. Представени са приемно-предавателни 
протоколи за предадените отпадъци в централния склад. Отпадъците от черни метали се 
предадават на фирма за оползотворяване на базата на договор. 

Отчетната книга за образувани отпадъци се води, съгласно изискванията на 
Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците.  

Предстои проверка на централния склад към „Лъки Инвест” АД-гр. Лъки, където се 
съхраняват генерираните отпадъци от дейността на трите площадки на дружеството. 
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 3.Компонент „Въздух”  
 
 За отопление се използват 4 бр. компресори с топлообменници. Има 3 бр. 
компресори в бивше компресорно, като същите не работят. 
 Няма хладилни и климатични системи с над 3кг. Фреон. 
 Няма неорганизирани емисии. Не бяха констатирани неприятни миризми. 
 Компресорите – 7 бр. са еднакви и са с мощност 75 kW. 

 

4. Превантивна дейност 

 
Дружеството „Лъки Инвест-Джурково” ЕООД, гр.Лъки е дружество към „Лъки 

Инвест” АД, за което е издадено Решение за по нататъшна производствена дейност на 
обектите, включени в капитала на дружеството №62-13/2001г. 

При проверката се констатира: В дружеството се съхранява информацията за 
работа на пречиствателните съоръжения, резултатите от собствения мониторинг и 
контролните измервания на вредни вещества изпускани в околната среда; консумация на 
вода (месечна, годишна); проведени курсове и обучения на персонала, предприети 
действия за изпълнение на това решение – условия, включени в него. Информирани са 
за условията в Решението дружествата с които е сключен договор, по отношение на 
дейностите по опазване на околната среда. На 01.01.2015г. е сключен договор с „Лъки 
трейд 2012” ООД за транспортиране на рудата. В т.10 от договора е упоменато, че 
транспортирането следва да се извършва съгласно изискванията на РИОСВ – с 
условията в решението по ОВОС. 

 
 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им: 
 

Не бяха дадени. 
 
На проверката присъстваше управителя на „Лъки Инвест-Джурково”ЕООД – Зейди 

Хайри Карасули. 

 

 
Утвърдил: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 


