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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, 

бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ 

Смолян 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

от „ЛЪКИ ИНВЕСТ”АД       Гр.Лъки,”Освобождение”2   03052/2046 

(име, адрес и телефон за контакт) 

4241 Лъки  ”Освобождение”2 

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: 4241 Лъки  ”Освобождение”2 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

тел03052/2046,факс 03052/2122, е-mail luckyinvest@abv.bg 

 Изпълнителен директор на фирмата възложител: Олег Кутинчев 

Лице за контакти:Нейчо Нейчев,Зам.директор ПТВ тел.0884855044 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „Лъки Инвест”АД има следното инвестиционно предложение: 

 „Подземен добив на  оловно-цинкови руди от находище Говедарника(Дружба)” 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение не е ново.Подземен добив на  оловно-цинкови руди от находище 

„Говедарника”по сега прилаганата технология  се извършва повече от 60години.От 1999г.,след 

промени в законодателството на страната,правото на добив се реализира чрез придобиване 

на концесия с определена продължителност. „Лъки Инвест”АД  е концесионер на находище 

„Говедарника”от 1999г. по силата на  основен договор със срок от 6 години,продължаван с  
допълнителни споразумения № 1 от 25.07.2005г  с пет години,№ 4 от 15.11.2010г. с пет години 

и № 6 от 15.03.2016г. за още  пет години. 

С РМС №68/25.01.2021 на основание чл.39 ал.3 от ЗПБ срокът на договора е продължен с още 

10 години. 

За срока на продължението на договора в периода 2020г-2030г се предвижда годишен 

минимален добив от 45000т.товарна руда със съдържание на Pb от 2,16%,  Zn от 2,86% и  Ag 

от 21г/тон. без изменение на прилаганата технология. 

Инвестиционното предложение  попада в обхвата  на т.2(б) от приложение №2 към.чл.93 ал.1 

т.1  от ЗООС. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Подземният рудодобив включва голям комплекс от взаимосвързани дейности,които могат да 

се класифицират като: 

-Основни 

Това са: 

-разкриване на находището 

-подготовка на рудните тела за изземване 

-добив(очистно изземване) 
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Спомагателни 

Това са: 

-рудничен подем 

-рудничен транспорт 

-капитална и местна вентилация 

-управление на скалния натиск 

-електроснабдяване 

-доставка сгъстен въздух 

-доставка технологична вода 

-капитален водоотлив 

Прокарването на разкриващите и подготвителните минни изработки,както и добивните 

работи се осъществяват по  единствено възможния при тези условия метод на пробивно-

взривните работи(ПВР). 

Разкриващи минни работи 

Технология на прокарване на  разкриващата изработка (наклонена шахта) 

-Отбиване на минната маса 

При прокарване на автомобилния уклон  отбиване на минната маса  става чрез пробивно-

взривни работи.Взривните дупки с диаметър 45мм и дължина 3,0 м  се пробиват с минна 

карета „Boomer”104 съгласно изготвените паспорти.Зареждането на същите e с 

амониевоселитрени взривни вещества Взривяването се осъществява от инициираща система 

NONEL
R
 или електродетонатори. 

-Транспорт на минната маса 

Отбитата минна маса посредством челни минни товарачи ST2G,ST2D или ST7  се натоварва 

на минни камиони„Normet”MF60D и транспортира до отработени минни пространства ,без 

да се извозва до повърхността. 

- Управление на скалния натиск 

Изграждането на специални крепежни конструкции не се предвижда освен изискуемото   се 

от ПТБ задължително анкериране на кръстовищата при пресичане с други минни 

изработки.След извършването на ПВР тавана и стените  се окопават(очукват) от 

хидравличен чук,монтиран на лафета на пробивна карета. При необходимост(преминаване на 

разломни структури или по-слаби интервали) тавана  се укрепва с анкери с дължина 1,40м и 

метална мрежа. 

-Вентилация  

Системата за местна вентилация  се състои от осев вентилатор Т2.71.2х30,който чрез 

вентилационни ръкави с диаметър 600мм по нагнетателна схема ще подава свежа струя на 

забоя.Отработената такава под въздействието на депресията на капиталната 

вентилационна система ще се отвежда до повърхността. 

 

Подготвителни минни работи 

Изразяват се в прокарване на блоковите извозна и вентилационна галерия със сечение 

10,8м
3
(3,6/3,6м) и поне един блоков рудоспусъчен комин 

Технология на прокарване на  подготвителните галерии 

- Отбиване на минната маса 

 Отбиване на минната маса при прокарване на етажните галерии със сечение 10,8м
2
 става 

чрез пробивно-взривни работи.Взривните дупки с диаметър 45мм и дължина 3,0 м  се пробиват 

с минна карета Boomer104 съгласно изготвените паспорти.Зареждането на същите e с 

амониевоселитрени взривни вещества,а взривяването-от инициираща система NONEL
R
 или 

електродетонатори. 

 

- Транспорт на минната маса 

Отбитата минна маса   се товари от  челни минни товарачи ST2G,ST2D или ST7  на  минни 

камиони „Normet”MF60D и транспортира  до повърхността. 
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- Управление на скалния натиск 

В зависимост от якостните свойства на скалния масив в отделните интервали на 

изработките управлението на скалния натиск  се изразява в: 

Окопаване(очукване) на тавана и стените на галериите след извършването на ПВР  от 

хидравличен чук,монтиран на лафета на пробивна карета. 

 При необходимост(преминаване на разломни структури или по-слаби интервали)   в 

изработката ще се изграждат крепежни конструкции различен тип(дървени,анкерни или 

метални )по предварително изготвен паспорт. 

-Вентилация 

 Системите за местна вентилация  се състоят от осеви вентилатори различен тип 

(T2.40.2x5,5;Т2.55.2х18,5)в зависимост от необходимите количества въздух .По вентилационни 

ръкави с диаметър 400мм и 600мм по нагнетателна схема   подава свежа струя на 

забоя.Отработената такава под въздействието на депресията на капиталната 

вентилационна система  се отвежда до повърхността. 

 

Технология на прокарване на  подготвителнте комини 

Подготвителните блокови комини се прокарват по руда със сечение 4.9 m
2
 по два способа: 

ръчно или от  проходческа платформа КПВ.. Отбиването на масива се осъществява чрез 

вертикални взривни дупки с дължина 1.60 -2.0 метра, пробити с телескопн ПТ-54.   

Употребяват се амониево-селитрени взривни вещества . Взривяването   е електрическо с 

електродетонатори със секундно закъснение. Закрепването на комините при прокарването им 

по ръчен способ в здрави скали е мортовазно, а при слаби -гранцово, успоредно с прокарването. 

При прокарването с проходчески платформи КПВ закрепването ще е мортовазно на конзоли 

от горе на долу. Отбитата минна маса   се товари от  челни минни товарачи ST2G,ST2D или 

гравитачно на  минни камиони „Normet”MF60D  и транспортира до повърхността. 

Вентилацията се осъществява със системи за местна вентилация 

 

Добивни минни работи 

Прилагат се две системи за очистно изземване-с открито добивно пространство и  отбиване 

на рудата от подетажни изработки и камерно-стълбова система. 

 

Система  с открито добивно пространство и  отбиване на рудата от подетажни изработки 

Нарезни  минни работи 

Подетажни галерии 

Прокарването на подетажните галерии със сечение 9,3м
3
(2,6/3,5м)  се извършва  по следния 

начин: 

Взривните дупки с дължина 3 м и диаметър 45 мм ще се пробиват с минна карета Bоomer 

104..Отбитият материал ще се извозва с челни миннни  товарачи ST2G или ST2D до 

рудоспусъчния комин. 

        Управлението на горнището основно ще изразява в: 

 Очукване(окопаване) на същото  

При необходимост ще се крепи с дървени рамки 

- при слабо горнище с ¼ рамки  на конзоли. 

- при слабо горнище и единия парамент с 2/4 рамки на конзола и шор; 

- при слабо горнище и двата парамента ¾ рамки на шорове; 

Вентилацията се осъшествява с руднични вентилатори за местно проветряване 

(T2.40.2x5,5;Т2.55.2х18,5) в зависимост от необходимите количества въздух .По 

вентилационни ръкави с диаметър 400мм и 600мм по нагнетателна схема   подава свежа 

струя на забоя.Отработената такава под въздействието на депресията на капиталната 

вентилационна система ще се отвежда до повърхността. 
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Подетажни компенсационни комини 

 -При прокарването на компенсационните подетажни комини със сечение 3,25 м
2 

/2,15 х1,50 м /  

за всеки подетаж взривните сондажи  се пробиват  с минна карета Bоomer 104 наведнъж по 

цялата им височина. 

  Погасяване на подетажните целици и надгалерийния блоков целик 

   Погасяването на подетажните целици и надгалерийния блоков целик  става на секции 

съгласно изготвени паспорти за ПВР в следната последователност: 

-Пробиване  на сондажите от ветрилата от секцията.Сондажите от ветрилата се пробиват 

през определо изчислено разстояние  /линия на най-малко съпротивление /   с минна карета 

Boоmer 104 Диаметърът на сондажите  е 52 мм. Разположението на сондажите във 

ветрилото е дадено в паспортите на  пробивно-взривни работи. 

-Зареждане на ветрилата от секцията. 

-Взривяване на една секция. 

-Проветряване 

-Част от отбитият материал ще се извозва с челни миннни  товарачи ST2G или ST2D ч до 

рудоспусъчния комин,а останалата-от обходна галерия след отработване на блока. 

За запазване на блоковия комин от подетажа се оставят целици с дебелина 3.00 

метра.Загубите варират от 4 до 10%,а обедняването-от 15 до 40%. 

Вентилацията се осъществява основно чрез системи за местна вентилация и по-рядко-за 

сметка на общорудничната депресия 

 

Камерно-стълбова система 

Минните работи за отработването на метосоматично заместени мраморни пластове са   в 

следния ред и последователност: 

-Закрепване или презакрепване комините за комуникация  към метазалежа.. 

-Прокарване на нарезни изработки по долнището на пласта със сечение 9,3 м
3 

/2,60 х 3,50 м  / . 

 -Прокарване на ортове с направление,перпендикулярно на нарезните изработки със сечение 

9,3м
3
 до достигане на контура на орудяването в мраморния пласт. 

-Отработване на така нарязания мраморен пласт 

Прокарване на нарезни изработки и ортове 

            Прокарването на нарезните изработки и ортовете ще се извърши по следния начин: 

          Изработките ще се прокарват като взривните дупки с дължина 3 м и диаметър 45мм ще 

се пробиват с  пробивна карета..Управлението на горнището основно ще изразява в очукване 

на същото .При необходимост ще се крепи с дървени рамки: 

- при слабо горнище с ¼ рамки  на конзоли. 

- при слабо горнище и единия парамент с 2/4 рамки на конзола и шор; 

- при слабо горнище и двата парамента ¾ рамки на шорове; 

Прокарване на комини 

          Прокарването на комини ще се извърши по следния начин : 

        Комините ще се прокарват като взривните дупки ще се пробиват с помоща на пробивна 

карета DD210 .Проучвателните комини на метазалежа ще се прокарат по пласта  по цялата 

му мощност 

    След прокарването на проучвателните  комини  същият се извозват и се монтира 

предпазен щит над нарезната или орта. 

Отработването на метазалежа 

          Отработването на метазалежа ще се извърши,като по предварително изготвен проект 

последователно се отработват камери със следният ред за всяка камера: 

-отработване на секции проширения и тавани 

-извозване на отбития материал 

Взривните сондажи  се пробиват с помоща на пробивна карета  с диаметър 52 мм по цялата 

мощност на пласта. 
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       Управлението на скалния натиск в камерите на метазалежите  се осъществява от 

оразмерени  по подходяща методика опорни целици и щателно окопаване на тавана. 

Вентилацията се осъществява: при прокарването на нарезните изработки основно чрез 

системи за местна вентилация и основно за сметка на общорудничната депресия при 

отработването на камерите 

 

За осъществяване на ИП не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.Ще 

се използва съществуващата такава.Ремонтът на мобилните минни машини ще се извършва в 

съществуващата автобаза в гр.Лъки. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Инвестиционното предложение  няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен 

или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,  

Подземния добив  оловно-цинкови руди от находище „ Джурково” се осъществява на основание 

на сключени договори по разпоредбите на Закона за концесиите и Закона за подземните 

богатства между концесионира”Лъки Инвест”АД и концендента Министерския съвет на 

РБ,представляван от министъра на енергетиката. 

4. Местоположение: 

Находище „ Говедарника”се намира в община Лъки,землището на с.Джурково ,ЕККАТЕ 20883. 

Координатите на точките на чупките на контурите на концесионната площ  са както следва: 

 
Номер Х (m) Y (m) 

1. 8627420 4499775 

2. 8627445 4499777 

3. 8627452 4499580 

4. 8627477 4499585 

5. 8627495 4498980 

6. 8627520 4498982 

7. 8627670 4498231 

8. 8627695 4498238 

 
Концесионната площ е изключителна държавна  собственост(Акт №547/09.07.1999г. на 

МРРБ). 

Инвестиционното предложение попада в защитена зона за местобитанията Родопи Средни 

BG0001031 и е в непосредствена близост,но извън защитена зона Добростан BG 002073. В 

района няма обекти, подлежащи на здравна защита  и територии за опазване на обектите на 

културното наследство.Не се очаква трансгранично въздействие, схема на нова или промяна 

съществуващата пътна инфраструктура. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

Самото инвестиционно предложение касае добива на природни ресурси-оловно-цинкови руди 

от находище”Говедарника” 

    За технологични нужди-охлаждане на пробивните инструменти и прахоулавяне при 

пробиване на взривни дупки и сондажи необходимото количество вода е около 2л/сек за 

машина.В зависимост от броя на машините в експлоатация денонощната консумация на вода 

ще варира между 40 и 80 м
3
. 

За оросяване на забоите след взривяване за забой са необходими около 3м
3
вода за цикъл или 

денонощно от порядъка на 24-40м
3
. 
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За тези цели ще се използуват руднични води чрез изграждане на необходимите подземни 

съоръжения(баражи) 

  За битови нужди ще се използуват около 25-30м
3
  дневно от КИ-4 

Разр.№31510142/29.01.2009г.,Зап. за учредяване на СОЗ-М-203/2011 от 10.01.2011г. 

Няма  необходимост от изграждане на нови съоръжения. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, 

при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очакват емисии от приоритетни или опасни вещества при дейността 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

При подземните минни работи в рудничната атмосфера се отделят следните емисии: 

-общ прах от пробивните работи и от товарене на отбитата минна маса.Те са незначителни 

поради това,че процесите са мокри и материалът е с много висока относителна влажност 

-азотен окис вследствие на взривните работи 

-въглероден окис от работата на дизеловите двигатели на минните машини.Всички минни 

машини са нови с емисионни класове „Euro-4”и „Euro-5”. 

   За неутрализация на емисиите до допустимите стойности съгласно „Правилник за 

безопасност на труда при разработване на рудни находища по подземен начин”които 

съответно са за: 

-общ прах-2 мг/м
3 

-азотен окис-5 мг/м
3 

въглероден окис-20 мг/м
3 

се прилага руднична вентилационна система.Тя се състои от: 

-вентилатори за местна вентилация типове(Т2.71.30;T2.40.2x5,5;Т2.55.2х18,5)с 

производителност от 6 до 12 м
3
/сек 

-капитален вентилатор Т2.1400.2Х110 с регулируема производителност от 45-55м
3
/сек 

Емисии на вредни вещества във въздуха не се очакват. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

        През времето на реализацията на ИП се очаква да се генерират следните количества 

отпадъци: 

-минни отпадъци 

Отбитата при прокарване на капиталните изработки некондиционна минна 

маса(баластра)ще се акумулира в отработени минни пространства и не представлява минен 

отпадък 

Технологичният отпадък от преработката на рудата(хвост)с минимално количество от 

41777 т.годишно ще се депонира на хвостохранилище „Лъки-2 комплекс” за което има 

утвърден от МЕ план за управление. 

 

-Други отпадъци 

На база на средногодишните  отчети,може да се прогнозира следното годишното количество 

на генерираните отпадъци: 

 

№ Наименование Код Количество,т Начин на третиране 
1. Отр. масла, смазочни за зъбни предавки  13 02 08*    0,300 Обезвреждане 

2. Желязо и стомана 17 04 05     30 Оползотворяване 

3. Излезли от употреба гуми 16 01 03       2,5 Оползотворяване 
4.  Маслени филтри  16 01 07*                                                                0,03 Обезвреждане 
5. Неорг.отпадъци съдържащи опасни в-ва 16 03 03*    0,05 Обезвреждане 
6. Излезли от употреба авт. акумулатори 16 06 01*    0,5 Обезвреждане 
7. Флуоресцентни тръби , съдържащи живак 20 01 21*    0,008 Обезвреждане 
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9. Отпадъчни води: 

Годишното количество зауствани руднични води варира от около 200000-250000м
3
  в 

зависимост от годишното количество валежи.Наличието на такива големи количества на 

заустваните отпадъчни води не се в резултат от производствената дейност(използваната 

 технологична вода при пробивно-взривните работи не е повече от 100м
3
за 

денонощие).Отработените празни минни пространства с обеми стотици хиляди кубични 

метри в периода на дългогодишна експлоатация се явяват дренаж на  водосборния басейн 

на река Джурковска.Като замърсител на заустваните руднични води с неразтворени 

вещества в някаква степен се явява ситнежа от раздробените скали и руда при пробивно-

взривните работи. 

Заустването на рудничните води е гравитачно през минна галерия на кота 950.При тази 

схема десетки хиляди кубически метри отработени минни пространства до кота 634 

играят ролята на пасивна   системи за очистка.  

          За заустването  на рудничните води в р.Джурковска има актуализирано разрешително  

№ 301045/05.10.2005г,Нов №33120072/14.10.2013г. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

На хор.1078 е разположен подземен взривен склад с максимален капацитет 2 тона амониево-

селитрени взривни вещества,което е многократно по-ниско от праговата стойност от 50 

тона за нисък рисков потенциал съгласно прил.3 към чл.103 от ЗООС. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда 

на глава шеста от ЗООС. 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Електронен носител - 1 бр. 

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

 

 

 

 

Дата: 03.02.2021г       Уведомител:  

                                                                                            /Олег Кутинчев/ 


