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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: Рудник 

„Димов дол“ с оператор „Рудметал“ АД гр. Рудозем 

 

        На 12.05.2016 г. (Констативен протокол №АВ-034/12.05.2016 г.), на основание Заповед 

№ РД – 07 – 21/11.03.2016  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „РУДМЕТАЛ” АД, гр. Рудозем 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1. Компонент „Води” 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

   - Производствени и опасни отпадъци 

 

ІІ.Цели на проверката 

   Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

1.Закон за водите /ЗВ/ ; 

2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ ; 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

„Рудметал” АД, притежава концесионен договор за добив на оловно-цинкова руда от 

находище „Димов дол“. 

Обект на проверката са: 

    - Пречистване на руднични води от подземните хоризонти на рудник „Димов дол“; 

    - Вземане на водна проба на изход рудник „Димов дол“, преди заустване в р. Елховска 

    - Извършване на собствен мониторинг; 

    - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, наличие на 

договори за предаване. 

 

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

1.Компонент „Води” 

       Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, формиращи 

отпадъчни водите и Заповед № РД-21/18.01.2016 г. на МОСВ гр. София. 

       Отпадъчните води след пречистване в подземните хоризонти на р-к „Димов дол“ се 

изпомпват на повърхността и се заустват в р. Елховска регламентирано с РЗ № 

33120084/16.04.2013 г. на БД „ИБР“ гр. Пловдив. 
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 През първото тримесечие на 2016 г. не е извършван собствен мониторинг на 

отпадъчни води на изход р-к „Димов дол“, преди заустване в р. Елховска. 

 На дружеството е наложена текуща имуществена санкция в размер на 531 лв. месечно 

за превишения по показатели „Неразтворени вещества“ и „Желязо“. 

 През 2015 г. е изградено пречиствателно съоръжение(утаител) с обем 645 м
3
, 

заложено в Разрешителното за заустване. 

 Взета беше еднократна водна проба на изход рудник „Димов дол“, преди заустване в 

р. Елховска.     

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление 

на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Дейността на дружеството се извършва на две площадки, на които се генерират следните 

отпадъци: 

Площадка №1- Шатха „Голям палас – Север“  

На площадката се генерира отпадък, класифициран с код 13 02 05* (нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа) от подемните устройства  и компресорното 

стопанство. При проверката се установи съхранение на такива на обособено място. Част от 

генерираните отработени масла се използват повторно за пробивната техника в галериите. Останалата 

част се предават на „Ник Стил“ ООД гр. Смолян на база сключен договор. 

Площадка №2 – Шахта „Рудозем“ - На площадката се генерират следните отпадъци: 

- код 16 06 02
* - 

 никел – кадмиеви акумулатори. Съхраняват се в закрито помещение. 

     - код 16 03 04
*  - 

неорганични отпадъци, различни от
 
упоменатите в 16 03 03 – самоспасители. 

При проверката се установи съхранение на около 160 кг. такива. 

- код 20 01 21
*
 - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Съхраняват се в 

обособено закрито помещение. 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания.  Представен е годишен отчет за 2015г. в 

ИАОС гр. София. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

        От  извършената проверка на „Рудметал” АД се установи, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за водите /ЗВ/, Закона за управление на отпадъците 

/ЗУО/ и  подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Предстои анализиране и 

представяне на взетата водна извадка на изход р-к „Димов дол“. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

 

По време на проверката от страна на оператора присъстваха: 

1. Тодор Каврошилов – заместник директор „Рудметал“ АД; 

2. Искрен Дурев – началник „ЕЗБУР“ към „Рудметал“ АД; 

 

Извършили проверката: 

По компонент „води” – инж. Атанас Василев, главен експерт 

По фактор „отпадъци” – Евгени Невенов, главен експерт 

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


