
 

Страница 1 от 6 

 

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: Атанас Марински 

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 Джурково” 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

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

находище „Джурково”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 „Джурково”от 1999г. по силата на  

основен договор със срок от 9 години,продължен през 2008г  с допълнително 

споразумение №3 с 10години.С решение на МС №271/13.05.2019г. срокът на договора 

се продължава с още пет години,считано  от 30.06.2018г. 

За срока на продължението на договора се предвижда годишен минимален добив от 

50000т.товарна руда със съдържание на Pb от 2,6%,  Zn от 0,80% и  Ag от 30г/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 и 2 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 
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-подготовка на рудните тела за изземване 

-добив(очистно изземване) 

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). 

Прилагани минни технологии 

Независимо от функциите си-за разкриване,подготовка и добив,наклона-

хоризонтални,вертикални или наклонени технологията на прокарване на минните 

изработки и добивните работи включва следните операции и процеси: 

-Отбиване на минната маса 

Отбиването на минната маса  става чрез пробивно-взривни работи.Взривните дупки 

или сондажи   се пробиват с минна карета DD210 или ръчни пневматични 

перфоратори  съгласно изготвените паспорти.Зареждането на същите  става с 

амониевоселитрени взривни вещества,а взривяването  от инициираща система 

NONEL
R
 или електродетонатори. 

 

-Натоварване на отбитата минна маса 

Натоварването на отбитата минна  в транспортните средства става гравитачно-

от рудоспусъци или с челни минни товарачи LH307 или LH203. 

 

-Транспорт  и подем на повърхността 

То се извършва основно от минни камиони TН320 или ТН315.Все още се прилага,макар 

и ограничено ж.п.транспорт.Подем до повърхността на доставената до етажните 

руддворове руда се осъществява със скип(ВШ-1)или клетка (ВШ-2) 

- Управление на скалния натиск 

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

необходимост(преминаване на разломни структури,по-слаби интервали)при 

прокарването на минните изработки  се прилагат подходящо оразмерени крепежни 

конструкции-дървени,метални или анкерни. Управлението на скалния натиск в 

камерите на метазалежите при камерно-стълбовите добивни системи се 

осъществява просредством оставяне на опорни целици от полезното изкопаемо и 

щателно окопаване на тавана. 

-Вентилация 

Местна вентилация 

 Системите за местна вентилация ще 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  ще подава 

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

капиталната вентилационна система ще се отвежда до повърхността. 
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Капитална  вентилация 

Капиталният вентилатор Т2.1600.2х160 с регулируема производителност от 45-

55м
3
/сек е разположен на повърхността и работи в смукателен режим.Той осигурява 

общото необходимото количество въздух за подържане на параметрите на 

рудничната атмосфера съгласно изискванията на ПБТ. 

За осъществяване на ИП не е необходимо изграждане на нова техническа 

инфраструктура.Ще се използува съществуващата такава 

 

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 „ Джурково”се намира в община Лъки,землището на с.Дряново,ЕККАТЕ 

23950. 

Координатите на точките на чупките на контурите на концесионната площ  са 

както следва: 

”Джурково-Основна зона” 
Номер Х (m) Y (m) 

1 8623122 4505675 

2 8623141 4505667 

3 8622800 4505055 

4 8622820 4505047 

 

                                                   ”Джурково-Горанска падина зона 1” 
Номер Х (m) Y (m) 

1 8622339 4505000 

2 8622364 4505000 

3 8622405 4504095 

4 8622430 4504100 

 

                  ” Джурково-Източен апофиз” 

Номер Х (m) Y (m) 

1 8621883 4505200 

2 8621903 4505195 

3 8621760 4504680 

4 8621780 4504675 
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                                                   ”Джурково-Горанска падина запад2” 
Номер Х (m)  Y (m) 

1 8621748  4504750 

2 8621468  4504740 

3 8621365  4503828 

4 8621385  4503820 

 
Концесионната площ е изключителна държавна  собственост(Акт №548/12.07.1999г. 

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: 

    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 или 

денонощно от порядъка на 24-40м
3
. 

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 местен водоизточник. 

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(Т2.71.2х30;T2.40.2x5,5;Т2.55.2х18,5)с 

производителност от 6 до 12 м
3
/сек 
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-капитален вентилатор Т2.1600.2Х160 с регулируема производителност от 45-

55м
3
/сек 

Емисии на вредни вещества над допустимите норми  в атмосферата  не се очакват. 

И в действителност,извършените  в минали периоди измервания на изхода 

капиталната вентилационна система на р-к”Джурково”  не са показали наличието на 

такива. 

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. 

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

от 47960 тона.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 

 

9. Отпадъчни води: 

Годишните количества зауствани руднични води варират от около 700000-

900000м
3
 ,неравномерно сезонно разпределени в зависимост от годишното 

количество валежи.Наличието на такива големи количества на заустваните 

отпадъчни води не се в резултат от производствената дейност(използуваната 

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 

големите водосборни басейни на реките Джурковска и Дряновска.Като 

замърсител на заустваните руднични води с неразтворени вещества в някаква 

степен се явява ситнежа от раздробените скали и руда при пробивно-взривните 

работи.Изграденита тристепенна пасивна система от подземни и надземни 

утаители работи задоволително..Резултатите от  собствения мониторинг,с 

малки изключения, показват,че в преимуществения процент от извадките 

съдържането на неразтворени вещества е далеч под  ЕИО.По-сложен е въпроса с 

разтворените йони тежки метали в рудничните води.С цел детайлизиране и 

решаване на проблема са проведени редица изследователски и проектни дейности. 
За трайно решаване на проблема,а именно изграждане на напълно 

автоматизирана надземна пречиствателна станция,беше потърсено съдействие 

от водещи български и европейски фирми в тази област.”Геопроект”ЕООД 

изготви идеен проект по технология на водещата немска 
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фирма”Envirochemie”.Предвидената на този етап цена на проекта е 3571571 лв. 

без ДДС. 

          За заустването  на рудничните води в р.Джурковска има актуализирано 

разрешително  № 301048/06.10.2005г,Нов №33120073/14.10.2013г. 

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

предприятието/съоръжението/: 

На хор.800 е разположен подземен взривен склад с максимален капацитет 4 тона 

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

10 тона за съоръжение с нисък рисков потенциал съгласно прил.3 към чл.103 от 

ЗООС.Изготвени са доклад  за класификация   и авариен план. 

 

 

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

по реда на глава шеста от ЗООС. 

Прилагам: 

1.Копие от писмото до кмета на община Лъки за обявяване на инвестиционното 

предложение на интернет сайта на общината 

2.Копие от решение № 271/13.05.2019г. на МС за продължаване на срока на 

коцесионния договор по разпоредбите на Закона за подземните богатства 

3.Копие на акт №548/12.07.1999г. за изключителна държавна собственост 

4.Топографска карта с нанесена концесионна площ 

 

 

 

 

Дата: 12.12.2019г             Уведомител:  

                                                                                                                           /Ат.Марински/ 

 


