
 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

„Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк“  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 разширение на съществуващото стопанство за съхранение на течен амоняк чрез проектиране и изграждане на втори двустенен изотермичен вертикален стоманен резервоар.  Инвестиционният проект ще осигури на Дружеството качествен алтернативен източник за доставки на амоняк от външни пазари, с което ще се обезпечи производствената дейност на предприятието, както и сигурността на доставките при флуктуация на пазарите.   Реализацията на инвестиционното предложение не води до разширение и/или изменение на производствената дейност на възложителя. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества. 

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 Инвестиционният проект предвижда разширение на съществуващото складово стопанство за съхранение на течен амоняк чрез изграждането на втори двустенен изотермичен вертикален стоманен резервоар с общ геометричен обем на вътрешния резервоар 20000 m3 (13660 тона). Съхранението на течен амоняк в съоръжението ще се осъществява при температура (–33)0С и работно налягане от 40 до 80 mbarg. Новият резервоар ще се изгради в западно oт съществуващия резервоар за течен амоняк (СТА). Поддържането на температурата и налягането в новия резервоар ще се извършва с помощта на хладилно-компресорни агрегати. Предвижда се използване на съществуващото оборудване, като ще бъдат монтирани един допълнителен хладилно-компресорен агрегат с капацитет 600 kg/h и две помпи 

(една работеща и една резервна) за разтоварване на течен амоняк от ж. п. цистерни всяка с капацитет от 40 t/h. Конструкцията на новия резервоар е двустенна, тип „чаша в резервоар“ и е идентична с тази на съществуващия изотермичен резервоар. Течният амоняк ще се 



 
 

 

 

съхранява във вътрешния съд, а външният ще бъде изчислен да побере количеството на вътрешния в случай на пробив. Изолацията ще се положи от външната страна на външния съд и на вътрешния висящ покрив. Външният резервоар ще бъде с диаметър 36,81 m и височина 22,50 m, диаметърът на вътрешния резервоар ще бъде 34,41 m и височина 21,50 m. Съоръжението ще се изгради върху повдигнат стоманобетонен фундамент, който ще заеме приблизителна застроена площ от 1100 m2.  Двата резервоара за съхранение на течен амоняк (съществуващият и ново проектираният) ще бъдат свързани посредством мост за осигуряване на достъп. Новото съоръжение ще се свърже към съществуващото оборудване и инфраструктура посредством изграждането на технологична естакада.  Течният амоняк, както и досега, ще се доставя със специализирани танкери до Пристанище Варна – Запад, кей 1А. Същият ще се съхранява в резервоара и ще има възможност да се подава към консуматорите на територията на завода. Поради увеличено пазарно търсене от съществуващото ж. п. товарище ще продължат да се извършват доставки до външни консуматори с ж. п. цистерни.  Няма необходимост от други, свързани с  предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности. За резервоара е предвидено пилотно фундиране, поради което няма да се извършват конвенционални изкопни работи с голяма дълбочина. Не се предвижда използване на взрив. 
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 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 поземлен имот с идентификатор ПИ 20482.505.425. Имотът 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 - „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 
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.  

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 вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които 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 на вредни вещества в атмосферния въздух. За предотвратяване изпускането на емисии газообразен амоняк в аварийни ситуации е предвидено подвързване на новия резервоар към факелната система на съществуващия резервоар. 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране При реализация на инвестиционното предложение се очаква генериране на ограничено количество 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 – Чугун 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.) Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с формиране на промишлени отпадъчни води. Дъждовните води от отводняването на площадката ще се отвеждат в съществуващата дъждовна канализация.  В проекта не е предвидено изграждане на нови помещения за санитарно-битово обслужване на персонала, поради което при реализация на инвестиционното предложение няма да се формират битово-фекални води. 

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) Заключението от извършеното преразглеждане по чл. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, е че реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до изграждане и въвеждане в експлоатация на нови/допълнителни съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

 
 


