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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 12.10.2016 год. на „Лъки 

инвест-Джурково”ЕООД, гр.Лъки, Община-Лъки, рудник „Джурково”, землище 

на с.Дряново 
 На основание Заповед № РД – 07 – 133/20.09.2016 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Лъки инвест-

Джурково”ЕООД, гр.Лъки, Община-Лъки, рудник „Джурково”, землище на 

с.Дряново 
 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие 

върху нея 
 1.Компонет „Води”; 
 2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
  

ІІ.Цели на проверката 
Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за 

водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова нормативна 
уредба. 

 

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

проверени: 
 1.Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води; 
 2.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност, платени 
продуктови такси за пуснати на пазара продукти; 
  

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 
  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 
условиятапоставени в Разрешителното за заустване. По време на проверката се 
установи:  

1.За заустване на рудничните отпадъчни води от находище „Джурково” в 
р.Джурковска е издадено Разрешително за ползване на воден обект: р.Джурковска, 
за заустване на отпадъчни води №33120073/14.10.2005г., продължено и изменено с  
Решение №РР-2931/10.09.2016г., издадени от БД”ИБР” – Пловдив; 

2.Заустените отпадъчни води се измерват от водомерно устройство, като са 
измерени данни на 07.09.2016 год. с показания 005528488 м

3
 и на 10.10.2016 год. с 

показания 005556970 м
3
; 
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3.Работата за изпомпване на отпадъчните руднични води в периода 
07.09.2016 год. до 10.10.2016 год. е 332 часа; 

4.Предприети са пасивни мерки за пречистване на рудничните отпадъчни 
води в подземни пространства на хор. 472, описани в приложение за пасивни мерки 
от 10.10.2016 год.; 

5.Взета е единична водна извадка на изход ситема от хоризонтален и 

вертикален утаители, преди заустване в р.Джурковска в 12
30 часа. Измереното на 

място рН=6,46 с апарат STAR A221 от РЛ-Смолян със сертификат за 
акредитация № 135 ЛИ/17.09.2015 год. , валиден до 17.09.2019 год.; 

6.След точката на заустване на рудничните отпадъчни води в 
р.Джурковска, не се забелязва видимо негативно въздействие с изключение на 
глинести отложения покрай левия бряг с дължина около 25-30 м; 
7.Представен е мониторинг на отпадъчните руднични води за трето 
тримесечие на 2016 год. с писмо изх.№1036/21.07.2016 год. на „Лъки инвест-
Джурково”ЕООД, гр.Лъки.  
 
  

 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.  От дейността на площадката се генерират отпадъци, класифицирани 
съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците както следва: 

- код 20 01 21
* 

 - флуоресцентни лампи – Към момента на проверката на 
площадката не се съхраняват такива. Генерираните количества са предадени за 
съхранение до предаването им за последващо третиране  в централния склад на „Лъки 
Инвест“ АД гр. Лъки. 

- код 16 01 07
* 

-  маслени филтри – Към момента на проверката се 
съхраняват 77 бр. във варел и на закрито. 

- код 13 02 05
*  

- нехлорирани моторни и смазочни масла – Генерират се при 
смяна на отработени масла от транспортната техника на дружеството. Съхраняват се в 
малки цистерни с изградена обваловка и на закрито. Към момента на проверката не се 
установи съхранение на такива. 

- код 16 01 03 – Излезли от употреба автомобилни гуми – Съхраняват се 25 
бр. на обособено място на площадката.  

- код 16 06 01
* 

- оловни акумулаторни батерии. Същите се съхраняват в 
закрито помещение, като към момента на проверката има налични 5 бр. 

- 17 04 05 – желязо и стомана. На обособено място на площадката се 
съхраняват 21 т. отпадъци от желязо и стомана. 

Към момента на проверката не са генерирани отпадъци, класифицирани със 
следните кодове: 16 06 02

*
 , 10 01 36, 13 02 08

*
 , 16 03 03

*
, 17 04 01 и  17 04 02.  

При натрупване на определени количества опасни отпадъци на площадката, 
същите се предават за съхранение до предаването им за последващо третиране в 
централен склад на „Лъки Инвест“ АД гр. Лъки. 

Води се отчетност на отпадъците. Местата за съхранение на генерираните 
отпадъци са обозначени съгласно нормативните изисквания. 

 

V.Заключение 

От извършената проверка на „Лъки инвест-Джурково”ЕООД, гр.Лъки, 

Община-Лъки, рудник „Джурково”, землище на с.Дряново, се установи, че обекта 
работи ритмично и в устойчив режим. Предприетите действия и мерки за опазване 
на компонентите на околната среда са в съответствие с изискванията на Закона за 
водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова 
нормативна уредба. 
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 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
Не са дадени 
 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
Няма 

 
 
 
 
 
  


