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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: 

    „Изграждане на пречиствателна станция за руднични отпадъчни води от 

рудник„Джурково”. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение включва изграждане на надземен комплекс  от 

съоръжения за очистване на заустваните отпадъчни води от  рудника  в 

р.Джурковска от неразтворени вещества и йони на тежки  метали  с цел спазване  на 

ИЕО по разрешителното за заустване.  

Инвестиционното предложение е ново.Предложението не попада в обхвата на т.28 

от приложение №1 към.чл.92 от ЗООС поради по-малкия си капацитет,както и на 

т.2(б) от приложение №2 към.чл.93 ал.1 т.1 и 2 от ЗООС защото функционално не е 

част от минно-добивния комплекс. 

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: 

    Описание на технологичния процес 

Отпадъчните  води от рудник „Джурково”  постъпват във събирателна бетонна 

камера на входяща помпена станция.Посредством помпи (1 работна и 1 резервна) 

водата се насочва към тръбен смесител. В тръбния смесител към  водата се добавят 

последователно следните реагенти: 

 Коагулант 

 Натриева основа (NaOH) 



 Натриев сулфид (Na2S) 

 Флокулант 

Подаването на регенти към тръбния смесител се осъществява от дозаторни 

установки, които контролират тяхната концентрацията, в зависимост от 

качеството и количеството на постъпващата  вода. От тръбния смесител 

третираната вода с реагенти постъпва в ламелен утаител. В този ламелен модул 

скоростта на водата рязко спада и се разделя на два компонента: 

 Пречистена вода, която гравитачно се зауства в река Джуровска 

 Утайка към утайкоуплътнител 

Генерираните утайки в утайкоуплътнителя преминават към последващо третиране. 

От утайкоуплътнителя посредством бутални помпи утайката постъпва в 

камерна филтърпреса. В  камерната филтърпреса този утайката се обезводнява и 

готовия кек може да се транспортира до хвостохранилището посредством цистерна 

за извозване на утайки. Водите от филтратa от филтърпресата се събират в шахта 

разположена непосредствено до филтърпресата, от където гравитачно се връщат 

обратно към входяща помпена станция. Там се смесват с постъпващите води от 

рудник Джурово. 

Максималният капацитет на станцията ще бъде 150м
3
/час.Тя ще бъде разположена 

на промплощадката на р-к”Джурково”.Ще се използува ,с минимални преустройства  

сградата на бившата централна компресорна станция.Общата площ за разполагне на 

съоръженията  ще бъде около 360м
2
. 

  За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва 

съществуващата инфраструктура(пътища и ел.захранване).Взривни работи не се 

предвиждат. 

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.  

 

4. Местоположение: 

          Съоръжението ще бъде изградено на  промплощадката на р-к 

„Джурково”,община Лъки,землището на с.Дряново,ЕККАТЕ 23950,в непосредствена 

близост до точката на заустване на рудничните води с  координати: 

X= 4505300.934 

Y= 8623001.826 

Н=768.70м 

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: 

Не се предвижда използуването на природни ресурси  по време на строителството и 

експлоатацията: 

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 на опасни вещества.Напротив,самото съоръжение е с цел 

подобряване на показателите  на заустваните руднични отпадъчни води. 

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

Не се очакват. 

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

Отпадъците, които се очаква да се генерират от от дейността на 

пречиствателната станция ще бъдат във вид на уплътнена утайка(с прогнозно 

съдържание на сухо вещество  във филтърния кек 35%).Максималното им дневно  

количество се очаква да бъде 480 кг(1,5м
3
). Отпадъка  ще се транспортира  до 

хвостохранилището посредством цистерна за извозване на утайки.  
9. Отпадъчни води: 

Проектният капацитет на съоръжението е 150м
3
/ч(3600м

3
/ден или 1314000м

3
/год) 

отпадъчни руднични води е съобразен с максималният достигнатия дневен 

водоприток  през м.април2018г.Нормалният годишният водоприток варира през 

годините от 700000 м
3
 до 900000м

3
,неравномерно разпределен през сезоните в 

зависимост от количеството валежи. 

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

предприятието/съоръжението: 

Третиращата концепция Envochem® от ЕнвироХеми включва: 

 Стъпка 1 

Коагулация 

 Стъпка 2 

Регулиране на pH със сода каустик 

Добавяне на натриев сулфид за пресипитация на йоните на тежките метали 

Стъпка 3 

Флокулация с използването на полимер 

За очистка на рудничните води ще  се използуват следните химични вещества в 

количества,не надвишаващи следните максимални стойности: 

Коагулант (45%)      - 0.28 l/m3   

NaOH в зависимост от стойностите на pH на вход 

Na2S- 0.012 kg/m3  

Флокулант -0.006 kg/ m3  

При проектен максимален капацитет от 150м
3
/ч,3600м

3
/ден  и 108000м

3
/месец 

необходимостта от тези вещества ще бъде: 

Коагулант (45%)      - 42л/ч,1008л/ден  и 30240л/месец 

Na2S- 1,8 kg/ч, 43,2kg/ден,  и1296kg /месец 

Флокулант -0,9 kg/ч, 21,6kg/ден,  и 648kg /месец 

При периодичност  на доставките един път месечно максималните количества от 

веществата,които ще се съхраняват на площадката ще бъдат 

Коагулант (45%)      - 30240л 

Na2S- 1296kg  

Флокулант - 648kg  

 

 



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

по реда на глава шеста от ЗООС. 

Прилагам: 

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

предложение на интернет сайта на общината 

2.Копие от решение № РР-2931/10.09.2016г. от БДИБР за продължаване на срока на 

издадено разрешително за заустване по Закона за водите 

3.План на съоръжението с разположение на складовете с опасни химическите вещества 

4.Електронен носител - 1 бр. 

 

 

 

 

Дата: 29.11.2019г      Уведомител:  

                                                                                                                 /Ат.Марински/ 


