
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 
 

 
Подмяна на реактори в отделение "Контактно" на цех "Азотна киселина“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното 
предложение, в т. ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение 
или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или 
приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда):  

 
Реакторите в инсталацията за азотна киселина са предназначени за 

извършване на реакцията на окисление на амоняк до азотен оксид с помощта на 
катализаторни мрежи от платинено-родиева сплав и при наличие на вторичен 
катализатор. Топлината от реакцията се използва за получаване на водна пара.  

Инвестиционното предложение на „Агрополихим“ АД предвижда подмяна на 
съществуващите 4 броя реактори с нови. Необходимостта от подмяна се дължи на 
дългогодишната им експлоатация при особено агресивни условия – високи 
температури (над 8500С), налягане 3,5 bar и протичане на екзотермична реакция на 
окисление на амоняк. За да се избегне рискът от възникване на производствена 
авария е необходимо да се извърши цялостна подмяна на съществуващите реактори 
с нови при запазване на абсолютно всички технологични параметри на процеса. 
След направените проучвания е избран вариант за подмяна на четирите 
съществуващи реактори с 2 нови, които да гарантират запазване на проектните 
параметри на инсталацията за производство на азотна киселина.  

За монтаж на двата нови реактора се предвижда изграждане на триетажна 
метална конструкция с РЗП 1600 m2, която ще бъде разположена от източната 
страна на инсталацията. Ще бъде изпълнена съответната технологична схема на 
подвръзка със съответните арматура, КИП и А прибори, предпазна арматура и др.  

Реализацията на инвестиционното предложение не води до разширение или 
изменение на производствената дейност. 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. 

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: 

В съществуващата инсталация за производство на азотна киселина на 
„Агрополихим“ АД, чиято експлоатация е разрешена с КР № 68 / 2005 г., се извършва 
тристъпален процес на Освалд за производство на азотна киселина:  



 
 

 

 

 

Фиг. 1. Процес на Освалд 

В реакторите на отделение „Контактно“ протича изцяло първият етап на 
производствения процес – каталитично окисление на амоняк. 

Течният амоняк (основна суровина за производството на азотна киселина) 
постъпва в два изпарителя, където се осъществява изпарeние на амоняк с оборотна 
или с дълбоко обезсолена вода. Полученият газообразен амоняк постъпва в 
подгреватели, преминава през филтър и постъпва в смесител, където се смесва с 
първичен въздух в строго определено съотношение. В смесителя амонячно-
въздушната смес се хомогенизира добре и се отправя към всеки от реакторите. 

Амонячно-въздушната смес постъпва отгоре надолу в реакторите и попада 
върху платино-родиеви катализаторни мрежи, където при температура 8500С 
амонякът се окислява до азотен оксид. Реакцията на окисление на амоняка е 
екзотермична и отделената топлина се използва за получаване на пара. 
Образуваните азотни оксиди и водни пари обтичат серпентините на 
паропрегревателите и котлите и излизат от долния край на реакторите.  

Във втория етап на процеса нитрозните газове след реакторите се събират в 
общ колектор и постъпват за охлаждане в топлообменници. Топлообменът се 
извършва в противоток с вода, като газът постъпва в горната част, а водата в 
долната част на топлообменника. Следва подаване на газовата смес към компресор 
за нагнетяване. След компресирането сместа от азотни оксиди се охлажда в 
топлообменник и след това в економайзер. След охлаждането е достигната 100 % 
степен на окисление на азотен оксид до азотен диоксид и нитрозните газове 
постъпват в долната част на абсорбционната колона, където протича третият етап 
на процеса.  

Абсорбционната колона има 15 перфорирани тарелки и всички се охлаждат от 
потопени в киселината серпентини. В колоната се извършва абсорбция на азотния 
диоксид върху тарелките. Газът се движи отдолу нагоре, преминава през отворите 
на тарелките, абсорбира се в течността и излиза от горната част на колоната. 
Получената азотна киселина с концентрация 55-60 % (продукционна) постъпва в 



 
 

 

 

денитратор и след това се подава към склад. Неабсорбиралите в абсорбционната 
колона газове постъпват във втора колона, която е снабдена със 17 перфорирани 
тарелки за извършване на абсорбция до получаване на слаба азотна киселина, която 
се връща в основната абсорбционна колона за доконцентриране. 

Отпадъчният газ, излизащ от допълнителната абсорбционна колона преминава 
през сепаратор и топлообменник. След това газът постъпва в рекуперационна 
турбина (експандер), където отдава енергията си и се изпуска в атмосферата през 
комин с височина 130 m. 

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващите 
четири реактора в отделение „Контактно“ с два нови реактора, които изцяло да 
съответстват във функционално отношение на съществуващите и да запазят всички 
технологични параметри на производствения процес. Освен реакторите в рамките 
на проекта ще бъдат подменени смесителят за въздух и амоняк и парният барабан. 

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на технологично 
оборудване в отделение „Контактно“ на цех „Азотна киселина“, където протича 
първият етап от процеса за производство на азотна киселина – каталитично 
окисление на амоняк. Новото оборудване не променя технологичните параметри на 
процеса и не оказва влияние върху производствения капацитет на инсталацията, 
консумацията на суровини, спомагателни материали, вода, енергия, топлоенергия, 
нито върху отделянето на емисии от производствения процес. Реализацията на 
инвестиционното предложение не води до промяна в работата на инсталацията и се 
предприема единствено от съображения за безопасност. 

За монтиране на новите реактори се предвижда изграждане на триетажна 
метална конструкция с РЗП 1600 m2, която ще бъде разположена от източната 
страна на цеха. Ще бъде изпълнена съответната технологична схема на подвръзка 
със съответните арматура, КИП и А прибори, предпазна арматура и др.  

Основите ще бъдат изпълнени по метода на пилотно фундиране, поради което 
не са предвидени дълбочинни изкопни работи. Не се предвижда използване на 
взрив. 

Няма необходимост от други, свързани с предмета на дейност спомагателни 
или поддържащи дейности. 

 
 

 



 
 

 

 

 
Фиг. 2. 3D ситуационна схема на металната конструкция , върху която ще 

бъдат монтирани новите реактори 
 

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 ще се реализира в рамките на 
производствената площадка на „Агрополихим“ АД . 

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. 

Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи 
по реда на специален закон.  

4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за 
линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски 
координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, 
собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична 
мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на 
обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на 
нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 



 
 

 

 

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, попада в 
поземлен имот с идентификатор 20482.505.353, който се намира в границите на 
производствената площадка на „Агрополихим“ АД, в землището на гр. Девня, община 
Девня. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно 
ползване – за химическата и каучукова промишленост. Собственик и ползвател на 
имота е „Агрополихим“ АД.  

Най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа са 
защитена зона Варненско-Белославско езеро BG0000191 и защитена местност 
Побити камъни. Няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита, 
или територии за опазване на обектите на културното наследство. Предвид факта, 
че инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на урбанизирана 
територия с начин на трайно ползване за промишлени нужди, не се очаква засягане 
на чувствителните зони в обхвата на въздействие на обекта.  

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 
трансграничен характер на въздействие. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и 
други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от 
повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови):  

По време на строителството: строителни материали, ел. енергия, вода 

По време на експлоатацията: ел. енергия, вода 

Необходимите количества ел. енергия и вода ще се осигуряват чрез 
изградените снабдителни мрежи на площадката.  

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

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на 
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Подмяната на технологично 
оборудване в отделение „Контактно“ на цех „Азотна киселина“ няма да доведе до 
промяна в работата на инсталацията и не оказва влияние върху производствения 
капацитет на цеха, консумацията на суровини, спомагателни материали, вода, 
енергия, топлоенергия, нито върху отделянето на емисии от производствения 
процес. 

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

При реализация на инвестиционното предложение се очаква генериране на 
строителни отпадъци с код 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* и 17 04 05 – 
Желязо и стомана. 

 Отпадъците ще бъдат третирани съобразно нормативните изисквания. 



 
 

 

 

8. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води 
по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за 
третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и 
заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 
изгребна яма и др.): 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна в 
работата на инсталацията за производство на азотна киселина, в т. ч. с вида и 
количествата на отпадъчните води, генерирани при работата на цеха и начините за 
тяхното третиране.  

Тъй като на терена, предвиден за изграждане на металната конструкция, върху 
която ще се монтират новите реактори, има съществуваща битово-фекална 
канализация, то този канализационен участък ще бъде изместен със същите 
диаметри и наклони и ще бъде изпълнен с гофрирани РР тръби Ø 200 mm. 
Площадковите дъждовни води ще се отвеждат чрез оформяне на наклоните към 
събирателна шахта с последващо заустване в съществуващ клон на дъждовната 
канализация на Дружеството. 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 
на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя 
информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в 
предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):  

Реализацията на инвестиционното предложение няма да поведе до промяна 
във вида и/или количествата на опасните химични вещества, които са налични на 
площадката на „Агрополихим“ АД. 

 


