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О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 
 
От „ХОРИЗОНТ РЕНТ“ ЕООД, ЕИК 203997550,  

с управител Борислав Бориславов Иванов, със седалище и адрес на управление: 

5800 гр. Плевен, ул.Вардар N-1, ет.3;  e-mail: office-rent@horizontivanov.com  

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)   

СЪОБЩАВА  

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:  

Изграждане на ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВО-ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ в поземлен имот №149050, м. „Голата чука“, землището на с. Крепост, общ. 

Димитровград, на Предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за 

автомобили. 

 

Резюме на предложението  

За нуждите на изграждащото се в момента „Предприятие за асемблиране (сглобяване) на 
кабелни инсталации за автомобили“ в ПИ № 149050 местност „Голта Чука”, землището на с. Крепост, 
Община Димитровград, предвиждаме да изградим Локална пречиствателна станция за отпадъчни 
води (ЛПСОВ). В нея ще се заустват генерираните количества само битово-фекални отпадъчни води 
на предприятието.  

Технологията на производственият процес на предприятието НЕ генерира производствени 
отпадните води, тъй като обхваща следните дейности:  проектирането на производствените процеси; 
оразмеряването на електрическите кабели; пълно окомплектоване в електрически инсталации, 
изразяващо се в  

- рязане на кабели: Кабелите се доставят навити на макари. Кабела с заводска изолация се 
реже, оголват се краищата и му се поставя терминал – метален накрайник; 

- предварителна подготовка: процеси свързани с поставяне на допълнителна изолация; 
спояване на кабели с допълнителна изолация; термообработка и усукване;  

- допълнителни 8 процеса: Монтаж; Спояване; Облепяне; Клипс маса; Ел. Тест;  Видео тест;  
Пакетиране; Качествен контрол; 

 
Транспортното обслужване достъпът до имота в който ще се изгради новата ЛПСОВ, ще се 

извърши от съществуващ път, който се намира от източната страна на имота – локално отклонение 
30 м, от Главен път І-5 Димитровград-Хасково. 

 

Водоснабдяването на обекта за питейно битови нужди ще се осъществи от ново изграден 

водопровод до границата на имота чрез сградно водопроводно отклонение. 

 
Канализация: Канализацията на предприятието е разделна:  
Дъждовните води от покривите ще се заустват в съществуващия отводнителния бетонов канал 

пред имота; 
Дъждовните води от паркингите ще се заустват отделно, след преминаване през каломасло-

уловител в същия отводнителния бетонов канал пред имота.  
Битово-фекалните води и водите от кухнята след преминаване през мазнино-уловител, досега 

се предвиждаше да се събират в изгребна яма, което е не ефективно и икономически 
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нецелесъобразно, затова с настоящето се придвижда изграждане на локална пречиствателна 
станция (ЛПСОВ). 

 

Описание на системата на ЛПСОВ:  

 

Локалното пречиствателно съоръжение ще бъде от клас за пречистване на битови отпадъчни 

води от източници, като малки населени места и хотелски комплекси. Основните източници на 

отпадъчните води, ще да бъдат всички санитарни съоръжения - тоалетни, бани, кухня и съдомиялни 

машини (окомплектовани с мазниноуловител) и т.н. ЛПСОВ се състои от две линии, всяка с условен 

капацитет до 750 ЕЖ, като първоначално при 1 сменен режим на работа може да работи само едното 

съоръжение, а след натоварване с 2 -сменен режим и двете. 

 

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на 

изискванията на изискванията на емисионните норми за заустване 2-ра категория, като напълно 

биологична пречиствателна станция. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична 

последователност Всички процеси се осъществяват от 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 тръбопроводи за въздух. Съоръжението е 

изградено 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. Предвидено е он-лайн 

наблюдение и управление на контролерите, чрез тъч-панел. 

 
(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)  

За контакти Златко Урумов, гр. Плевен, ул. „Вардар“ №1, ет.3, тел. 0878 666 044 (лице, адрес, 
телефон)  
 
Писмени становища и мнения се приемат в  
РИОСВ, гр. Хасково – 6300, ул. “Добруджа” № 14, e-mail: info@riosv-hs.org  
 

Приложение:  

1. Информация по Прил.2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС   


