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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

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

„Крушев дол“, рудник „Петровица“ и автобаза „Юбилейна“ с оператор „Горубсо 

Мадан“ АД гр. Мадан 

 

        На 09.06.2016 г. (Констативен протокол №АВ-049/09.06.2016 г.), на основание Заповед 

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

проверка на „ГОРУБСО МАДАН” АД, гр. МАДАН 

 

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: 

„Горубсо-Мадан” АД, притежава концесионни договори за добив на оловно-цинкова 

руда от находища „Крушев дол“ и „Петровица“. 

Обект на проверката са: 

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

    - Вземане на водни проби на отпадъчни води, както следва: 

- на изход рудник „Крушев дол“, преди заустване в р. Крушевдолска; 

- на изход септична яма към административна сграда на рудник „Крушев дол“, преди 

заустване в р. Крушевдолска; 

- на изход септична яма към административна сграда на рудник „Петровица“, преди 

заустване в р. Бориева река; 

    - Извършване на собствен мониторинг на отпадъчни води; 

    - 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” 
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       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. 

  

 Участък „Крушев дол“: 

 

 За заустване на отпадъчни води от рудник „Крушев дол“ има действащо РЗ № 

33120063/04.07.2004 г. и Решение № РР-1395/04.01.2012 г. на БД „ИБР“ гр. Пловдив. 

 През 2016 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води от рудник „Крушев 

дол“ съгласно „План за собствен мониторинг“ и се констатираха превишения на ИЕО 

заложени в Разрешителното по показатели „Неразтворени вещества“, „Цинк“ и „Кадмий“. 

 На дружеството има наложена текуща имуществена станция в размер на 1414 лева 

месечно, считано от 08.09.2015 г. за надвишения на ИЕО заложени в Разрешителното по 

показатели „Неразтворени вещества“, „Цинк“ и „Кадмий“. 

 Взета беше еднократна водна проба на изход щолня хоризонт 865 на рудник „Крушев 

дол“, преди заустване в р. Крушевдолска. 

 Отпадъчните води от санитарните възли на административната сграда към рудник 

„Крушев дол“, чрез площадкова канализация постъпват в септична яма съгласно РЗ № 

301664/14.11.2006 г. на БД „ИБР“ гр. Пловдив, след което се заустват в р. Крушевдолска. По 

време на проверка септичната яма не беше открита. 

 Извършен е собствен мониторинг на отпадъчни води за 2016 г., като водната проба не е 

взета съгласно Разрешителното, а от събирателната шахта пред административната сграда. 

 

 Участък „Петровица“: 

 

 Рудничните отпадъчните води от добивните хоризонти по гравитачен път се отвеждат в 

ХХ „Ерма река“. 

 Отпадъчните води от административната сграда към рудник „Петровица“, чрез 

площадкова канализация постъпват в септична яма съгласно РЗ № 301663/14.11.2006 г. на 

БД „ИБР“ гр. Пловдив, след което се заустват в р. Бориева. При проверката се констатира, че 

има запушване на шахта преди септичната яма и водите се стичат покрай съоръжението към 

р. Бориева река. 

 

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. На 

територията на гр. Мадан дружеството извършва дейност на три площадки (участъка) – 

Участък „Крушев дол“, Участък „Петровица“ и Автобаза „Юбилейна“. 

 

Участък „Крушев дол” 

 

На площадката се генерират следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредбата за 

класификация на отпадъците както следва: 

- код 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

- код 15 02 02* - абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества; 

- код 16 06 02* - никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи; 

- код 16 03 03* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества – самоспасители; 

- код 20 01 39 – пластмаси – отпаднали от употреба миньорски каски; 

- код 20 01 21* - флуоресцентни лампи от осветлението; 

 

      Участък „Петровица” 
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       На площадката се генерират следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредбата за 

класификация на отпадъците както следва: 

- код 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

- код 16 03 03* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества – самоспасители; 

- код 16 06 02* - Никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи; 

- код 20 01 39 – пластмаси – отпаднали от употреба миньорски каски; 

- код 20 01 21* - флуоресцентни лампи от осветлението; 

 

      Автобаза „Юбилейна“ 

       

              На площадката се извършва ремонт на автомобилната техника на дружеството, при 

което се образуват следните отпадъци: 

- код 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

- код 13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална 

основа; Към момента на проверката се съхраняват 0,100л. 

- код 15 02 02* - абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества; 

- код 16 01 07* - маслени филтри; 

- код 16 01 03 – излезли от употреба автомобилни гуми; 

- код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 

 

               Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Местата за 

съхранение на същите са обозначени. Води се отчетност на отпадъците в заверени от 

РИОСВ-Смолян отчетни книги за трите участъка. При проверката се представиха договори с 

лица, притежаващи съответните разрешения, издадено по реда на ЗУО и ЗООС, за предаване 

на  генерираните отпадъци.  

       През 2016 г. дружеството е извършило предаване на отпадъци на „Ровотел стийл“ ООД – 

площадка гр. Рудозем по вид, както следва: абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества, никелово-кадмиеви батерии от миньорските лампи, 

пластмаси, нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа, 

маслени филтри, оловни акумулаторни батерии. 

       Дружеството има предаден годишен отчет за 2015 г. в ИАОС гр. София. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

        От  извършената проверка на „Горубсо-Мадан” АД се установи, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и  подзаконовите 

нормативни актове по прилагането им. По Закона за водите има несъответствия, за което са 

дадени предписания за тяхното отстраняване. Предстои анализиране на водната извадка и 

представяне на Протокол от изпитване за взета водна проба на изход щолня хор. 865 към р-к 

„Крушев дол“, преди заустване в р. Крушевдолска. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието. На 

основание: чл. 148, ал. 3; чл. 153, ал. 3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната 

среда: 

 

1. Да се представи в РИОСВ-Смолян „План-програма за възстановяване на площадковата 

канализация и септичната яма към рудник „Петровица“. 

         

 

Срок: 30.06.2016 г. 

        Отговорник: инж. Сергей Атанасов 

        Изпълнителен директор 
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2. Да се открие местоположението на септичната яма към рудник „Крушев дол“ и се осигури 

достъп до съоръжението. 

 

     

   Срок: 30.06.2016 г. 

        Отговорник: инж. Сергей Атанасов 

        Изпълнителен директор  

 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

 Дадените предписания са изпълнени, като в РИОСВ-Смолян е представена Програма 

за предприемане на действия по възстановяване на площадковата канализация и септична 

яма към рудник „Петровица“, както и проектиране и изграждане на ЛПСОВ към рудник 

„Крушев дол“. 

 

 

По време на проверката от страна на оператора присъстваха: 

1. Марияна Джарова – еколог на „Горубсо Мадан“ 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” 


