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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 16.10.2019 год. на „Лъки инвест-

Говедарника”ЕООД, гр. Лъки, Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище на с. Здравец 

 На основание Заповед № РД – 08 – 150/16.10.2019 год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Лъки инвест-Говедарника”ЕООД, гр. 

Лъки, Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище на с. Здравец 

 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 

 1.Компонет „Води”; 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

 3.Фактор на въздействие „Химикали“; 

 4.Екологична отговорност. 

 

ІІ.Цели на проверката 

Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за 

водите(ЗВ), Закона за управление на отпадъците(ЗУО), Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси(ЗЗВВХВС), Закон за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети(ЗОПОЕЩ) и съответната подзаконова 

нормативна уредба. 

 

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

проверени: 

 Извършена е проверка на обект рудник „Дружба“ - качество на заустваните отпадъчни 

производствени води, данни от собствен мониторинг и извършване на контролен 

мониторинг на рудничните отпадъчни води; съхранение и отчетност на отпадъците; 

съхранение на опасни химични вещества и смеси, информация по веригата за доставки; 

предприети мерки за недопускане на промишлено замърсяване.  

 

 ІV.Направени констатации 

Основната дейност в рудник „Джурково“ е добив на полиметална оловно-цинкова 

руда. Работи се 24 часа в денонощието, на трисменен работен режим, 5 дневна работна 

седмица. Водоотлива от подземните пространства е всеки ден по определен график. 

 

 1.Компонент „Води” 

По време на проверката се установи:  

mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg
mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg
http://smolyan.riosv.com/


24.10.2019 г. 

 
 

2/3 

1.Отпадъчните рудничнит води от рудник „Дружба” се заустват в р. Джурковска, 

съгласно условията на Разрешително за заустване №33120072/14.10.2013г., продължено и 

изменено с  Решение № РР-2322/07.05.2015г., издадени от БД ”ИБР” – Пловдив; 

2.Заустените отпадъчни води се измерват от водомерно устройство, като отчетите се 

водят в „Дневник на заустените отпадъчни води; 

3.Взета е единична водна извадка на изход „Жечова галерия” на хоризонт 950, преди 

заустване в р.Джурковска. Измерено е на място рН=7,25 от акредитирана РЛ-Смолян; 

4.След точката на заустване на рудничните отпадъчни води в р.Джурковска, не е 

установена видима промяна в цвета на водите на реката или наличие на отложения по 

дъното; 

5. За І-во и ІІ-ро тримесечие на 2019 год. е извършен собствен  мониторинг на 

отпадъчните руднични води, като са представени в РИОСВ-Смолян протоколи от изпитване 

(ПИ), издадени от акредитирани РЛ-Пловдив и РЛ-Смолян.  

 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

     От дейността на рудник „Дружба“ и обслужващите сгради и помещения на 

площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/2014г. за 

класификация на отпадъците, както следва: 

- код 20 01 21*  - флуоресцентни лампи; 

- код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 

- код 19 12 02 - черни метали; 

- код 19 12 03 – цветни метали; 

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

Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Част от тях се предават 

за съхранение до предаването им за последващо третиране в централен склад на „Лъки Инвест“ 

АД гр. Лъки, а другата част се предават от площадката на лица, притежаващи съответните 

разрешения. При проверката се представят договори за предаването им. Води се отчетност на 

отпадъците съгласно нормативните изисквания. 

 

3.Фактор на въздействие „Химикали” 

1.Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. За добива на оловно–

цинкова руда се използват взривни вещества и средства за взривяване. Закупуват се от 

български фирми. Представени бяха  Информационни листове за безопасност(ИЛБ) в 

съответствие с Регламент 830/2015.  

2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

Взривен  склад „Дружба“, съгласно паспорта е с капацитет 3 тона. Химикалите се 

съхраняват в оригиналните опаковки на производителя, съгласно изискванията на ИЛБ. 

 Достъпът до склада се контролира. Изготвени са инструкции за съхранение и оценка 

на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно 

изискванията на наредбата. 

 

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 

именно т. 3 и т. 4 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. 



24.10.2019 г. 
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V.Заключение 

От извършената проверка на обект: рудник „Дружба“, експлоатиран от „Лъки Инвест 

- Говедарника” ЕООД, се установи, че дейността му съответства на изискванията на Закона 

за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС), Закона на управление на отпадъците(ЗУО), Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети(ЗОПОЕЩ) и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането им. 

 

 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

Не са дадени 

 

VІІ.Дейности за последващ контрол 

Няма 

 

 


