
 
Представено от „Хоризонт Рент“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 

за изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води в 
ПИ № 149050, м. „Голата чука“, в землището на с. Крепост, общ. Димитровград. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
1090/09.11.2016г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 
за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила 
от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локална пречиствателна станция 
/ЛПСОВ/ за битово-фекални отпадъчни води в ПИ № 149050, м. „Голата чука“, в землището на 
с. Крепост, общ. Димитровград. В нея ще се пречистват битово-фекалните отпадъчни води от 
Предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили. Трасето на 
заустването ще бъде с обща дължина 1054 м като ще започне от югоизточния ъгъл на 
ПИ№149050, където при координати: СШ 41○59’09.929’’ ИД 25○33’50.532’’,  ще се включи в 
съществуващия отводнителен канал, преминаващ през имот №000368, в землището на с. 
Крепост. община Димитровград /701 м/, след което с разделителна РШ ще премине в байпасна 
канализация през ПИ№000370 в землището на с. Крепост, община Димитровград /353 м/ до 
мястото на заустването в сухото дере на р. Терс дере, приток на р. Банска, завършващо с 
координати СШ 41○58’57.30’’ ИД 25○33’19.29’’. 

ЛПСОВ ще се състои от две линии, всяка с условен капацитет до 750 ЕЖ, като 
първоначално при едносменен режим на работа може да работи само едното съоръжение, а след 
натоварване с двусменен и трисменен режим - и двете. Това е система за пречистване на 
отпадъчни води с активна утайка (биомаса). Тя работи на SBR принцип - биореактор с 
циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от три еърлифтни помпи, 
компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Пречиствателната станция се състои от два 
компонента - подземни резервоари (камери) с оборудване и табло за управление. Те са свързани 
с маркучи за въздух, които са положени под земята. 

Всяка линия включва: Първичен утаител / силоз за утайки, биофилтър 1-ва и 2-ра степен и 
вторичен утаител. Предвидени са 1 бр. работна въздуходувка и 1 бр. резервна. Предвидено е 
също ел. табло за пълна автоматизация на процесите. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 
изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в ПУРБ на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на 
определени условия, посочени в становището. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности попадат в обхвата на т. 
11, буква „в“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на 
ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е 
Директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот № 149050, в който се предвижда изграждане на ЛПСОВ, имоти №№  000368 
и 000370 в землището на с. Крепост, общ. Димитровград, през които се предвижда изграждане 
на трасе за заустване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа 
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Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, приета 
от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие.   

 

Копие на писмото е изпратено до Община Димитровград и Кметство село Крепост. 


