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До 
Каменица АД 

бул. „Източен” № 65        
гр.Пловдив 

ПК 4000 

 

ОТНОСНО: Монтиране на микроситов барабанен филтър към ПОСВ, в имоти  № 212021 

(землище гр.Хасково) и № 000904 (землище с.Крепост). 

 

Уважаеми г-н Ниавро, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-443/20.10.2014г. на РИОСВ-Хасково за монтиране 

на микроситов барабанен филтър към ПОСВ, в имоти  № 212021 (землище гр.Хасково) и № 

000904 (землище с.Крепост), на основание чл.6а от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., 

ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Инвестиционното предложение за монтиране на микроситов барабанен филтър към ПОСВ, в 

имоти  № 212021 (землище гр.Хасково) и № 000904 (землище с.Крепост), попада в обхвата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение цели монтиране и 

въвеждане в експлоатация микроситов барабанен филтър на територията на ПОСВ, 

собственост на Каменица АД. Към момента в ПОСВ се приемат се приемат смесените потоци 

производствени, битово-фекални, охлаждащи и условно чисти отпадъчни води на Пивоварна 

Хасково, а също и смесените потоци производствени и битово-фекални отпадъчни води от 

други производствени площадки. С условията на Комплексно разрешително № 469-Н0/2013г. 

са регламентирани индивидуалните емисионни ограничения на определените показатели при 

заустване на пречистени отпадъчни води. С цел да се постигнат по-добри стойности на 

контролираните параметри е необходимо монтирането на допълнително оборудване - 

микроситов барабанен филтър. Съоръжението ще представлява последното стъпало за 

пречистване на отпадъчните води и ще бъде поставено непосредствено след Вторичен 

радиален утаител. Основната му функция ще бъде да задържа преминалата през утаителя 

утайка, неразтворени частици и фосфор. 

Водата от Вторичен радиален утаител ще преминава през филтъра, където не задържаните до 

този момент твърди частици ще се улавят във филтриращия барабан от филтърното платно. 

По време на този филтриращ процес, цялото филтриращо устройство е неподвижно. 

Постепенно, филтърното платно се запушва, повишава се съпротивлението на платното срещу 

протичането и вътре в барабана се повишава нивото на водата. При постигане настроената 

разлика на нивата във вътрешната и външната част на филтриращия барабан, намиращата се в 

предната част на филтъра сонда за ниво, автоматично включва задвижването въртенето на 

барабана и промиващата помпа, която изпомпва филтрираната вода в дюзите на промиващата 

система. Чрез разпръскваната от дюзите струя вода се премахват захванатите по вътрешната 

страна на платното частици в улея за отпадъци, намиращ се вътре в барабана. Утайката оттича 

в резервоара за утайка и оттук с помощта на помпата за утайки, която е също така управлявана 

автоматично от сондите за ниво, намиращи се по стената на резервоара за утайка, сe изпомпва 

навън. След приключване процеса на промиване, съпротивлението, а от там и 



хидростатичното налягане намаляват. Чрез въртене на барабана промитото платно се 

премества в долната част на филтъра, разликата на нивата намалява и сондата автоматично 

изключва както задвижването въртенето на барабана, така и на помпата. До следващия 

импулс, задвижването на барабана и двете помпи остават изключени. Посоченият режим се 

повтаря циклично.  

Филтърът ще бъде поставен в бетонов „ковчег“ с размери 3,6 м. на 2,6 м., дълбочина 1,5 м., 

площ 9, 36 м
2
. 

Електрообезпечеността е осигурена от съществуващите ел. мощности на площадката.  

Не се налага изграждане на допълнителна пътна и техническа инфраструктура. 

При изграждането на основите на съоръжението се предвиждат изкопни работи с дълбочина 

до  1,5  м. без използване на взрив. 

Местоположението на предвидените дейности не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от Екологичната 

мрежа Натура 2000. Най- близко до имотите, в които ще се реализира инвестиционното 

предложение е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” (приблизително 

2100 м), приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 

местообитания.  

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения 

№ 1 и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС 

процедури по ОВОС или екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


