
























































































максимум около 240л/ ден. За нуждите на изпълнение при стоителните работи 
не се изисква ползване на вода. 

Q питейна вода ср. ден = 6 бр. 40 дм. куб. = 240 дм. куб./ден. от 
водопроводната мрежа на гр. Нови пазар и инсталацията на обекта. 

Q за питейни нужди вода ср. ден = 0,240 м. куб/ден. 
Q общо за питейно битови нужди за периода на реализация : 
Q общо. = = 0,240 м. куб/ден. х 45 дни = 10,800 м.куб. 
- За строителни нужди при реализацията - няма необходимост от ползване 

на вода 

• ЕТАП за експлоатация на Инвестиционното предложение. 
- За питейни нужди на Предприятието предмет на ивестиционното предложение 

се предвижда да се ползва вода за питейни нужди на работещият персонал в него от 
селищната водопровона мрежа. Водното количество зависи от броя на предвидения 
персонал за работа при дейността на обекта, кой ще бъде от 4 броя- 5 броя. 

Предвижда се дейността а се осъществява на едносменен режим от 8 часа на ден и 
при 5 дневна работна седмица. Средно на работна смяна дневно на обекта ще бъде 
от - 4 броя- 5 броя. При необходимо водно количество за питейно битови нужди от 
40 дм. куб./човек - 40 л, за 4 бр. персонал, водното количество общо на ден ще 
бъде максимум около 160л/ ден. 

Q питейна вода ср. ден = 4 бр. 40 дм. куб. = 160 дм. куб./ден. от водопроводната 
мрежа на гр. Нови пазар и инсталацията на обекта. 

Q за питейно битови нужди вода ср. ден = 0,160 м. куб/ден. 
Qср. мес. за питейно битови нужди: 
Qср. мес. = 0,160 м. куб/ден х 22 дни = 3,52 м. куб/мес 

Qср. мес. =3,52 м. куб/мес 

- За нужди за производството съгласно технологията се предвижда да се 
извършва водоползване от водопроводната мрежа на с. Климент, от съществуващата 
водопроводна система на имота. Ползването на вода за производствени нужди е 
основно за измиване на съоръженията след завършване на работен цикъл и при 
смяна на асортимента и рецептите на производство. Измиване ще се извършва и при 
почистване на пода в работните помещения. Вода от селищната водопроводна 
мрежа ще се ползва за питейно битови нужди на работния персонал от 4 човека 
оператори 

Няма да се ползва водовземане от собствен водоизточник. В имота няма 
изграден съществуващ собствен водоизточник , който се ползва и експлоатира. При 
дейността на Цеха , няма да се ползва вода от повърхностен водоизточник и няма 
иградено такова водовземане. За измерването на количеството на ползваната 
питейна вода е поставено водомерно измервателно устройство. Съгласно ползваната 
производствена технология дневното водно количество през време на 
функциониране на Цеха е общо 500 литра максимално дневно = 0,500 м. куб./ден, 
Q годишно = 126 м. куб. За производствени нужди в Цеха водопотреблението ще 
бъде 126м. куб./мес. Общото водопотребление на Цеха при функционирането му за 
производството и за битови нужди на персонала водното количество ще бъде 
закръглено водопотребление - 130 м. куб/год. В това водно количество се включват 
и питено битовите води за персонала от 3,52 м. куб. /мес. 

























































































































































































Септична яма общ обем : 
V първо стъпало = [(6,0м + 6,0м) х 7,0м ] х 3,0м = 252м. куб . 
V второ био стъпало = [(21,0м) х 7,0м ] х 3,0м = 441м. куб. 
Увторичен утаител с черпател = [(6,0м) х 7,0м ] х 3,0м = 126м. куб. 
Общия обем е 820 м. куб. 

От дейността на Цеха за колбаси ще се формират водно количество отпадъчни 
води - производствени и битово- фекални общо максимум до 0,5 м. куб./ден или 
Qгодишно = 126 м. куб. Тези отпадъчни води ще се пречистват и събират в 
съществуващ черпателен резервоар към съществуващата септичната яма. Същите ще 
са смесен поток. След събиране, периодично месечно 2 пъти до 3 пъти ще се 
изчерпват и транспортират заедно с отпадъчните води от дейността на МПП. След 
транспортиране на общите отпадъчни води от дейността на мандрата - МПП и на 
Цеха за колбаси до точката на заустване във воден обект , те ще се заустват всички 
заедно във воден обект р. дере Чешме кулак. В момента има издадено 
Разрешително за заустване на отпадъчни води от дейността на мандрата - МПП към 
"Надежда" ООД. Разрешеното водно количество в момента е 584. м. куб. /годишно. 
След добавяне на отпадъчните води от дейността на Цеха за Колбаси с Водно 
количество Qгодишно = 126 м. куб./год., общото водно количество отпадъчни 
води, което ще се зауства във воден обект ще се увеличи на 710 м. куб./годишно. 

Qгод. от МПП + Qгод. от Цех колб. = Qгод. общо 
585. м. куб. /год. + 126 м. куб./год. = 710 м. куб./год. общо 

Средното дневно водно количество заустени отпадъчни води след включване 
на дейността от Цеха за колбаси, ще стане Qсредно дневно = 126 м. куб./ден. 

Qср. ден. от МПП + Qср. ден. от Цех колб. = Qср. ден. общо 
1,5. м. куб. /год. + 0,5 м. куб./год. = 2,00 м. куб./ден. общо 

При дейността на Цеха за колбаси формираното максимално водно количество, 
което ще се пречиства и зауства във воден обект дере Чешме кулак на час ще бъде 
0, 200макс. м. куб./ час. съгласно издаденото Разрешително максималното водно 
количество на час от дейността на Мандрата - МПП е 0,61макс. м. куб./час. След 
прибавяне на максималното водно количество на час и от Цеха за колбаси общото 
максимално водно количество на час от общия воден поток ще бъде 0,81 макс. м. 
куб./час. 

Qмакс.час. от МПП + Qмакс. час. от Цех колб. = Qмакс. час. общо 
0,61. макс.м. куб. /час. + 0,20 макс.м. куб. /час. = 0,81 макс.м. куб. /час. общо. 

За пречистване на форбираните отпадъчни води от новада дейност в имота, за 
производство на месни продукти и сурово сушени колбаси ще се ползват 
съществуващите Пречиствателни съоръжения и ЛПСОВ, изградени на обекта. Те са 
и ще бъдат ефективно функциониращи при пречистване на смесения поток 
отпадъчни води. не е необходимо изграждане на нови Пречиствателни съоръжения 
или Реконструкция на съществуващите такива. Вида на Пречиствателнита 
съоръжения към ЛПСОВ за имота и двата обекта в него се видни от представената 
схема. Отбелязани са техните размери и разположението, което доказва тяхната 
възможност за продължаване на функционирането им. 
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