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Утвърдил: 
 
инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
Д О К Л А Д 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 18.05.2021 год. на „Горубсо 
Мадан”АД, гр. Мадан, Община-Мадан, Област-Смолян, рудник „Крушев дол”, рудник 
„Петровица“ и автобаза „Юбилейна“, находящи се в Община-Мадан. 
 

На основание Заповед № РД – 08 – 28/22.03.2021 год. на Директора на РИОСВ – 
Смолян се извърши Комплексна проверка на „Горубсо Мадан”АД, гр. Мадан, Община-
Мадан, Област-Смолян, рудник „Крушев дол”, рудник „Петровица“ и автобаза 
„Юбилейна“, находящи се в Община-Мадан. 

 
 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 
 1.Компонент „Води”; 
 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 
 

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

Закона за управление на отпадъците 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  
 2.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност; 
  
 ІV.Направени констатации 

 Обекти на проверката са рудник „Крушев дол“, рудник „Петровица“, в които по 
подземен способ се добива полиметална оловно – цинкова руда, както и автобаза 
„Юбилейна“.  

Предмет на проверката са: 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. 

  
1.Компонент „Води” 
По време на проверката се установи:  
1.1.Рудник „Крушев Дол“  
Отпадъчните руднични води от рудник „Крушев дол“ се пречистват механично в 

подземни хоризонтални утаители във водосборниците, откъдето се изпомпват на 
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повърхността и се заустват в р. Крушевдолско дере съгласно РЗ № 33120063/04.07.2004 год. 
и Решение № РР-1395/04.01.2012 год. 

Регулярно се извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно 
условията в РЗ. 

За 2020 год. е представен Доклад за опазване на околната среда в обхвата на 
дейността на „Горубсо Мадан“ АД-гр. Мадан, в който е разработен раздел „Отпадъчни води“ 
за изпълнение на условията в РЗ № 33120063/04.07.2004 год., в съответствие на чл. 48, ал. 1, 
точка 12 от Закона за водите.  

За І-во тримесечие на 2021 год. е представен в РИОСВ-Смолян, извършен собствен 
мониторинг на отпадъчните води от рудник „Крушев дол“. 

При извършване на проверката е взета водна проба от отпадъчната вода на изход хор. 
865, преди заустване в р. Крушевдолско дере. На място е измерено рН=7,46. 

В точката на заустване се забелязват леки следи от фина руднична утайка. 
След анализ на взетата проба отпадъчна вода са издадени Протокол от изпитване № 

13-0130/26.05.2021 год. на РЛ-Смолян и Протокол от изпитване № 10-0677/07.06.2021 год. на 
РЛ-Пловдив, с които е установено превишение на Индивидуалните емисионни ограничения 
(ИЕО) от РЗ № 33120063/04.07.2004 год.  по показатели Неразтворени вещества (НВ), Олово 
(Pb), Кадмий (Cd) и Цинк(Zn).  

 
1.2.Рудник „Петровица“ 
Отпадъчните води от рудник „Петровица“ са отведени по подземен път по травербани 

в хвостохранилище „Ерма река“ и практически няма заустване в река Бориевска. 
 
1.3. Автобаза „Юбилейна“ 
На площадката на автобаза „Юбилейна“ не се извършват дейности,  от които да се 

образуват производствени отпадъчни води. 
 

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”-Производствени и опасни отпадъци 
Към момента на проверката се съхраняват следните отпадъци: 
 

 2.1.Рудник  „Крушев дол” 
        На площадката на рудник „Крушев дол“ се генерират и съхраняват следните 
отпадъци: 
 -   код  12 01 01 – стърготини, стужки 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; 

-   код  20 01 39 – пластмаси / от излезли от употреба миньорски каски/; 
-   код  20 01 21*-луминесцентни лампи от осветлението;     
-   код  16 01 17 – черни метали; 

 -   код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества; 
 -   код   13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа; 
 -    код 16 01 07* - маслени филтри; 
 -    код 16 01 03* - излезли от употреба гуми; 
 

2.2.Рудник „Петровица“ 
        На площадката се генерират и съхраняват следните отпадъци: 
 -   код  12 01 01 – стърготини, стужки 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; 
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-   код  20 01 39 – пластмаси /от излезли от употреба миньорски каски/; 
-   код  20 01 21*- луминесцентни лампи от осветлението;    
-   код 16 01 17 – черни метали;  

 -   код 16 01 07* - маслени филтри; 
-  код 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа; 
-   код 16 01 03* - излезли от употреба гуми; 

 -   код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества. 
 

2.3. Автобаза „Юбилейна“ 
 На площадката се извършва ремонт на автомобилната техника на дружеството. От 
дейността се генерират следните отпадъци: 

-  код  12 01 01 - стърготини, стужки и изрезки от черни метали; 
- код 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа; 
-  код  16 01 07* -  маслени филтри; 
-  код  15 02 02* - абсорбенти, кърпи за изтриване, замърсени с опасни вещества; 
-  код  16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 
-  код  16 01 03 –  излезли от употреба автомобилни гуми; 

 -  код  16 01 17 –  черни метали;  
 -  код  20 01 21*- луминесцентни лампи от осветлението; 
 -  код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества    
          За генерираните отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на 
Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците. 
           Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване, поставени са надписи 
по кодове и наименования.  

Отпадъците се предават за третиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО на база договори. За опасните отпадъци се представят идентификационни документи, а 
за неопасните отпадъци - приемно-предавателни протоколи.  
            Дружеството е извършило регистрация в НИСО - Национална информационна 
система „Отпадъци“ и попълва по електронен път отчетните книги за образувани отпадъци. 
Представена е обратна разписка от изпратен годишен отчет до ИАОС-гр. София за 2020г., 
като е спазен срока за изпращане на хартиен носител до 31.04.2021г. 
 

V.Заключение 
От извършената проверка на „Горубсо Мадан”АД, гр. Мадан, Община-Мадан, 

Област-Смолян, рудник „Крушев дол”, рудник „Петровица“ и автобаза „Юбилейна“, е 
установено, че дейността съответства на изискванията на Закона за управление на 
отпадъците.   

За установеното превишение на ИЕО от РЗ № 33120063/04.07.2004 год., РИОСВ-
Смолян ще предприеме действия по реализиране на административно-наказателна 
отговорност спрямо дружеството. 
 
 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 Не са дадени. 
 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
Няма да се предприемат. 

 
 
 
 
 


