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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 

 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обекти: 

рудник„Крушев дол“, рудник „Петровица“ и автобаза „Юбилейна“, з-ще гр.Мадан,  

общ.Мадан, обл.Смолян, стопанисвани и експлоатирани от „Горубсо-Мадан“АД,  гр.Мадан  
 

На 30.05.2019г. (Констативен Протокол №РФ-20) експерти от РИОСВ-Смолян извършиха 

планова Комплексна проверка по Заповед №РД-08-29/25.03.2019г. на Директора на РИОСВ-

Смолян на обекти: р-к „Крушев дол“, р-к „Петровица“ и автобаза „Юбилейна“, намиращи се 

в землището на  гр.Мадан. 
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

2. Компонент „Води” 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

4. Екологична отговорност 

 

 IІ.Цел на проверката 

 Текущ контрол за:  

 1. Проверка във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове.  

2. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. 

Емисионен контрол с пробовземане на руднични отпадъчни води. 

3.  Проверка по прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси. 

4. Изпълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети. 

 

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

Обекти на проверката са рудник „Крушев дол“, рудник „Петровица“, в които по подземен 

способ се добива полиметална оловно – цинкова руда, както и автобаза „Юбилейна“. Начин на  

съхранение на отпадъците, договори с фирми за предаване и отчетност на отпадъците, проверка на 

пречиствателния  ефект в подземните пространства и емисионен контрол на рудничните 

отпадъчни води, наличие на опасни химични вещества и смеси информация по веригата за 

доставки, недопускане на промишлено замърсяване, екологична отговорност.  
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 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство:  

 Основната дейност в проверяваните рудници е добива на оловно-цинкова руда. Работи се 

24 часа в денонощието, на трисменен работен режим, 7 дневна работна седмица. Водоотлива от 

подземните пространства е всеки ден по определен график. На автобаза „Юбилейна“ се извършва 

ремонт и обслужване на тежкотоварните автомобили на дружеството. 

 

 1. Фактор на въздействие „Управление на отпадъците”.       
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 образуват следните отпадъци: 

- 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; 

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

 

      Участък „Петровица” 
            На площадката се генерират следните отпадъци: 

- 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; 

- код 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 

 

      Автобаза „Юбилейна“ 

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

образуват следните отпадъци: 

 

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

 - 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; 

- код 16 01 17 – черни метали; 

- код 20 01 21* - флуоресцентни лампи; 

 

        Води се отчетност на отпадъците за всяка площадка в заверени от РИОСВ-Смолян отчетни 

книги. Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени места, които са обозначени с надписи за 

вида и наименованието на съхранявания отпадък.  Има утвърдени от РИОСВ-Смолян работни 

листове за класификация на генерираните отпадъци. 

При проверката се представиха договори с лица, притежаващи съответните разрешения,  

издадени по реда на ЗУО, за предаване на  генерираните отпадъци.  Представят се идентификационни 

документи за предаване на опасни отпадъци. 

       Дружеството има представен  годишен отчет за 2018г. в ИАОС гр. София. 

 

2. Компонент „Води“.  
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 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. издадено от БДИБР-

Пловдив. Отработените руднични води от подземните галерии се събират във водосборници на 

хор.450 и 500. След механичното им пречистване и избистряне се изпомпват на повърхността и се 

заустват в р.Крушевдолска. В изпълнение на Заповед № РД-788/20.12.2018г. на Министъра на 

околната среда и водите за задължителен емисионен контрол на отпадъчните води, е взета 

еднократна водна проба отпадъчна вода от изхода на рудника, преди заустването в 

р.Крушевдолска. 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 административно-битовия корпус към рудника има действащо РЗ 

№33110138/14.11.2006г., продължено с Реш.№РР-2923/29.08.2016г. за заустване на битово-

фекалните отпадъчни води в р.Крушевдолска. За АБК е изготвен и съгласуван в БДИБР-Пловдив 

План за собствен мониторинг. За пречистване на битово-фекалните  отпадъчни води е изградено 

ЛПСОВ, но поради липса на отток от АБК не е взета водна проба от пречистената вода. 

Представен е Годишен Доклад за изпълнение на условията в Разрешителните за заустване 

на отпадъчни води за 2018г. 

Обект: р-к”Петровица”. 

Рудничните отпадъчни води по травебан са насочени към ХХ”Ерма река”. На обекта се 

формират отпадъчни води от битово-фекален характер, за което има действащо 

РЗ№33110139/14.11.2006г. с краен срок 2021г. 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 от ремонта на автомобилите. 

Не се констатираха разливи от масла и нефтопродукти по площадката. 

 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”. 

Контрол по Регламент № 850/2004, относно устойчивите органични замърсители- 

извършена е проверка за наличие на късоверижни хлорирани парафини в трансмисионни ленти от 

естествен и синтетичен каучук за минната промишленост. В рудниците не се използват 

трансмисионни каучукови ленти, рудата се извозва от работните пространства с вагони.  

  

4. Екологична отговорност 

Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а 

23.10.2017 г. 3/3 именно т.10 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона.Операторът е включен в 

публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ. Има изготвена собствена 

оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, 

съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение за 

обекти  - рудник „Крушев дол“ и рудник „Петровица“ 

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на обекти: рудник „Крушев дол“, рудник „Петровица“ и 

автобаза „Юбилейна“, експлоатирани от „Горубсо-Мадан” АД, се установи, дейността им 

съответства с изискванията на екологичното законодателство. 

 

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

Не са дадени. 

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 
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 След анализиране на водните проби от отпадъчната вода на р-к „Крушев дол“ и при 

констатиране на надвишения на нормите, заложени в Разрешителното за заустване, РИОСВ-

Смолян ще предприеме административно-наказателни мерки срещу дружеството. 

 

 

От страна на дружеството на проверката  присъстваха г-жа Севдалина Атанасова  – 

Ръководител отдел „Строителство и рекултивация“ в дружеството. 

 

 


