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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

Д О К Л А Д 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 15.09.2020 год. на „Рудметал”АД, 

гр.Рудозем, Община-Рудозем, Област-Смолян, рудник „Димов дол”-гр.Рудозем и 

„Мобилна инсталация за обогатяване на оловно-цинкова руда“ на площадката на 

шахта „Голям Палас-север“- землище на Рудозем 

На основание Заповед № РД – 08 – 68/29.06.2020 год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Рудметал”АД, гр.Рудозем, Община-Рудозем, 

Област-Смолян, рудник „Димов дол”-гр.Рудозем и „Мобилна инсталация за 

обогатяване на оловно-цинкова руда“ на площадката на шахта „Голям Палас-север“- 

землище на Рудозем. 

 

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

 1.Компонент „Води”; 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

3.Фактор на въздействие „ОХВ”; 

 

ІІ.Цели на проверката 

Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за опазване 

на околната среда, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна 

уредба. 

 

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

проверени: 

 1.Количество и качество на отпадъчните руднични води и отпадъчен шлам от процеса 

на флотация и третиране на същите. 

 2.Опасни химични вещества и смеси и тяхното съхранение;  

 3.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност; 

  

 ІV.Направени констатации 

 Считано от 17.06.2020 год. „Рудметал“ АД-Рудозем, временно е преустановило 

дейност на „Мобилна инсталация за обогатяване на оловно-цинкова руда“, а от 01.06.2020 

год.  и окончателно рудодобив в рудник „Димов дол“. 

 1.Компонент „Води” 

По време на проверката се установи:  

1.1.Рудник „Димов Дол“  
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На 01.06.2020 год. дружеството е преустановило рудодобива в рудника. На 05.06.2020 

год. е преустановено водочерпенето от подземните пространства и е прекратено заустването 

на руднични отпадъчни води в р. Елховска. Демонтирани са помпите за изпомпване на 

отпадъчните води и започнат процес на затопяване на пространствата. 

С писмо № 382/08.06.2020 год. на „Рудметал“ АД-Рудозем е поискано от БД „ИБР“-

Пловдив да се открие процедура по прекратяване действието на РЗ № 33120084/16.04.2013 

год. и Решение № РР-3364/09.08.2018 год. 

1.2.„Мобилна инсталация за обогатяване на оловно-цинкова руда“ на 

площадката на шахта „Голям Палас-север“ 

Работата на инсталацията е преустановена на 17.06.2020 год., като машините и 

съоръженията не са демонтирани. Изключено е основното електрозахранване, като се 

поддържа захранване за нуждите на денонощната охрана на инсталацията. 

 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”-Производствени и опасни отпадъци 

Към момента на проверката се съхраняват следните отпадъци: 

Площадка №1- Шахта „Голям палас – Север“  

- код 16 01 17 – черни метали – образуват се от ремонтните дейности на машините и 

съоръженията. Съхраняват се на обособено и обозначено място на площадката, като през 2020 г. 

не са предавани такива.  

От направения оглед на площадката, не се установяват други отпадъци. За същите има 

обособени и обозначени места за тяхното съхранение. 

Площадка №2 – Шахта „Рудозем“ - На площадката е съхранен следният отпадък: 

- код 16 03 04*  - неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 – 

самоспасители;  

От извършения оглед на място, не се констатира наличие на други образувани и/или 

съхранени отпадъци. Другите отпадъци, генерирани от двете площадки на дружеството, са 

предадени за оползотворяване.  

„Рудметал“ АД има предаден годишен отчет за 2019 г. в ИАОС гр. София. Води се 

отчетност на отпадъците. 

При проверката е указано за действията, които трябва да предприеме дружеството, при 

преустановяване образуването на отпадъци. 

 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”  

На площадката на „Мобилна инсталация за обогатяване на оловно-цинкова руда“ са 

налични  остатъчни количества химикали: калиев изобутилов ксантогенати и флотационно 

масло. 

Същите се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени, без 

връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя /метални варели/, при 

спазване на изискванията за съвместно съхранение. 

Разтворните и разходните „чанове“, както и тръбопроводите в инсталацията са 

изпразнени. 

 

V.Заключение 

От извършената проверка на „Рудметал”АД, гр.Рудозем, Община-Рудозем, се 

установи, че дружеството временно е преустановило дейност. Съхранението на установените 

отпадъци и опасни химични вещества се съхраняват съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси.  

Предстои да се предприемат  действия и мерки за опазване на компонентите на 

околната среда при извършване на ликвидационни работи, които да са в съответствие с 

изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси и 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 

Ще се извършва последващ контрол по изпълнение на ликвидационните дейности от 

дружеството. 

 

 

 


