
 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 
 

„Складово стопанство за съхранение на зърно – 10 бр. силози с 
авторазтоварище, ж. п. разтоварище, почистващ възел в ПИ 20482.505.419, ПИ 

20482.505.420, ПИ 20482.505.452 и ПИ 20482.505.467 от Кадастралната карта на 
гр. Девня“ 

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):  

 
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на складово 

стопанство за съхранение на зърно - 10 бр. силози с прилежащи авторазтоварище, ж. 
п. разтоварище и почистващ възел. Инвестиционното предложение ще се реализира 
в рамките на производствената площадка на „Агрополихим“ АД.  

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

 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: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на силозно 
стопанство за зърно, включващо следните съоръжения: 

 10 броя метални силози със следните характеристики: диаметър 27,432 m, 
височина до стрехата 18,745 m, обща височина 25,857 m, обем 12 360 m3, или 
общо 123 600 m3;  

• 5 броя авторазтоварища с приемни шахти; 

• ж. п. разтоварище с автоматично пробовземане и прилежащ навес за 
транспортните съоръжения; 

• 3 броя автокантари с автоматично пробовземане на два от тях (третият е 
предвиден за теглене само на празните зърновози, излизащи от базата); 

• 1 брой железопътен кантар с автоматично пробовземане; 

• Чистачно отделение с чистачна машина с производителност 200 t/h; 



 
 

 

 

• Командна сграда с помещение за електротабла и термоконтрол. 

Общата застроена площ за реализация на инвестиционното предложение е 
7413 m2. 

Зърното ще пристига на обекта с авто- или железопътен транспорт и ще се 
разтоварва съответно в авто- или ж. п. разтоварище. Количеството зърно се 
претегля на два авто- и един ж. п. кантари. 

Авторазтоварището е разположено в непосредствена близост до командната 
сграда. То е комплексно и се състои от две двойни разтоварища и едно единично, 
всяко с приемна шахта - съответно две двойни и една единична шахта. Под 
приемните шахти минава тунел, в който са разположени два редлера, отвеждащи 
зърното до елеваторната кула на силозното стопанство или до чистачното 
отделение. То е снабдено с чистачна машина с производителност 200 t/h.  

Авторазтоварището е изпълнено от стоманобетонна конструкция до кота 
+20,00 и стоманена триотворна рамкова конструкция до кота +35,00. То е покрито и 
затворено двустранно с профилирана ламарина. Разтоварището е с двускатен 
покрив, като височината е съобразена с височината на зърновоз с повдигната на 450 

каросерия.  

Ж. п. разтоварището покрива приблизително 48-метров участък от 
съществуващата ж. п. линия, преминаваща през имотите на „Агрополихим“ АД. То е 
конструирано със стоманобетонна конструкция, развиваща се под релсовия път и 
стигаща до кота 16,55. Над стоманобетонната конструкция ще се изгради стоманена 
едноотворна рамкова конструкция. В единия край на разтоварището конструкцията 
се уширява, за да покрие площадка, на която ще бъде разположена сонда за 
пробовземане. Зърното ще се транспортира от редлер, разположен в тунел 4. 
Тунелът ще бъде покрит със стоманен навес с едноскатен покрив и покритие от 
профилирана ламарина. Покривът на ж. п. разтоварището ще бъде двускатен с 
покритие от профилирана ламарина.  

Осъществяването на контрола на качество на зърното ще се извършва в 
лаборатория, разположена до двата автокантара, в непосредствена близост до ж. п. 
разтоварището. Лабораторията ще бъде поместена в офис контейнер. Пробите от 
зърновозите ще се взимат от сонди, разположени на площадката на кантарите, а от 
ж. п. вагоните - от сонда, разположена в ж. п. разтоварището. 

Съхраняваното в базата зърно ще се транспортира от редлери, елеватори и 
самотечни тръби до лентов транспортьор, разположен в естакада. Лентовият 
транспортьор отвежда зърното от базата до товарни кораби на пристанище Варна 
Запад. По време на целия транспортен процес зърното се придвижва в изцяло 
затворени и защитени от атмосферни влияния тръби и транспортни съоръжения. В 
края на транспортните съоръжения по естакадата зърното се товари на кораб, 
стациониран на кея. Реконструкцията на естакадата за транспортиране на зърното 
до Пристанище Варна Запад е предмет на отделно инвестиционно предложение, за 
което е издадено становище на РИОСВ Варна (изх. № 28-00-7136(1) от 09.12.2016 г.). 

Предвижда се строителството да се изпълни на етапи. 

Достъпът до терена, предвиден за реализация на инвестиционното 
предложение, се осигурява от съществуващи общински и ведомствени пътища и ж. 



 
 

 

 

п. трасе от националната железопътна инфраструктура. На територията на 
производствената площадка на „Агрополихим“ АД има изградена инфраструктура за 
електро- и водоснабдяване.  

Няма необходимост от други, свързани с предмета на дейност спомагателни 
или поддържащи дейности. За силозната група е предвидено пилотно фундиране, 
поради което няма да се извършват изкопни работи с голяма дълбочина. Не се 
предвижда използване на взрив. 

Принципна технологична блок-схема на основните съоръжения и дейности в 
обхвата на инвестиционното предложение е представена на Фиг. 1. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Технологична блок-схема на складово стопанство за зърно



 
 

 

 

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): 

Предвижда се реализацията на инвестиционното предложение да се осъществи 
в рамките на поземлени имоти с идентификатори ПИ 20482.505.419, ПИ 
20482.505.420, ПИ 20482.505.452 и ПИ 20482.505.467. Имотите се намират 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 - „Агрополихим“ АД.  

Ситуационен план на разположение на основните сгради и съоръжения в 
рамките на инвестиционното предложение е представен на Фиг. 2. 

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 производствената 
площадка на „Агрополихим“ АД - 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. 



 
 

 

 

 

Фиг. 2. Ситуационен план на ИП за складово стопанство за зърно 

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), водовземане 
или ползване на 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. 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ на площадката 
водопровод чрез изграждане на водопроводна връзка, която ще осигурява 



 
 

 

 

необходимите количества за противопожарни нужди (до 25 l/sec съгласно 
действащите противопожарни нормативи) и питейно–битово водоснабдяване на 
обслужващия персонал (0,22 l/sec съгласно приложимите норми за 
водопотребление).  

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: 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с емитиране на 
опасни вещества, в т. ч. приоритетни и/или приоритетно опасни, при които се 
осъществява или е възможен контакт с води. 

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

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с организирано 
изпускане на емисии вредни вещества в атмосферния въздух. 

8. 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. 

9. 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.): 

При реализация на инвестиционното предложение ще се образуват само 
дъждовни води от отводняване на площадката и битово-фекални води от 
санитарното помещение за обслужващия персонал. Двата потока отпадъчни води ще 
бъдат отвеждани разделно към съответните клонове на съществуващата 
канализационна мрежа на площадката на „Агрополихим“ АД.  

10. 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 доведе до промяна 
във вида и/или количествата на опасните вещества, които са налични на 
площадката на „Агрополихим“ АД. 

 


