
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

„Обособяване на място за предварително съхраняване на отпадък с код 06 
09 04 и наименование Отпадъци от реакции на основата на калций, различни 
от упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс)“ 

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 обособяване на място за предварително съхраняване на отпадък с код 06 09 04 и наименование Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс). Отпадъкът се образува пряко от производствената дейност на „Агрополихим“ АД, за което в усл. 11.1.1., таблица 11.2. на КР № 68 / 2005 г. са поставени изисквания за норма за ефективност и количество на образуване в годишен аспект. Отпадък с код 06 09 04 не е включен в обхвата на усл. 11.3.4. на КР № 68 / 2005 г., с което за него не е предвидена възможност за предварително съхраняване на обособено място в рамките на производствената площадка на „Агрополихим“ АД. С усл. 11.6.2. на КР № 68 / 2005 г. за отпадъка е разрешено извършването на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално изградени депа) на собствено депо за неопасни отпадъци – Депо за фосфогипс в местността „Дренака“. С оглед изчерпания към момента капацитет на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс, „Агрополихим“ АД предвижда да обособи място за предварително съхраняване на отпадък с код 06 09 04 в рамките на производствената площадка в съответствие с приложимите нормативни изисквания за временно съхранение на отпадъци.  Обособеното място ще бъде разположено в рамките на собствен на възложителя поземлен имот с идентификатор 20482.505.469 и ще служи за  предварително съхраняване на отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) до последващо извършване на операция по обезвреждане (D5 специално изградени депа). Обособената площадка е предвидена да осигурява предварително съхраняване на фосфогипс за срок, не по-дълъг от една година. Капацитетът на площадката е съобразен с разрешеното с усл. 11.1.1. на КР № 68 / 2005 г. годишно количество за образуване на фосфогипс - 1 395 000 тона/годишно.  Предварителното съхраняване на фосфогипс на обособената площадка ще се осъществява за периода на реализация на инвестиционното предложение за разширение на депото за фосфогипс чрез изграждане на клетки 3 и 4 и последващото им въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и Глава седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда. След въвеждането в експлоатация на новите две клетки на депото ще се предприемат действия за поетапното транспортиране и депониране на натрупаните на площадката за предварително съхраняване количества фосфогипс. Впоследствие площадката ще се използва като буферна площ при необходимост от временно 



 
 

 

 

предварително съхраняване на фосфогипс до транспортиране и депониране (например лоши метеорологични условия, повреди в транспортните средства, строителни дейности на пътя и/или площадката на депото и др.). 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 или 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 Обособената площадка за предварително съхраняване на неопасен отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) ще бъде разположена в рамките на поземлен имот с идентификатор 20482.505.469 върху обща площ ~ 50 дка.  Обособената площадка отговаря на изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Снабдена е с ограда, посредством която е ясно отделена от останалите площи, инсталации и съоръжения на територията на производствената площадка на „Агрополихим“ АД. В рамките на обособената площадка за предварително съхраняване на фосфогипс е осигурен достъп на транспортните средства и достатъчна площ за извършване на товаро-разтоварните дейности. Площадката е пожаро-обезопасена с противопожарни хидранти съгласно действащите разпоредби за пожарна безопасност. На площадката няма да се осъществява предварително съхраняване на течни отпадъци, поради което няма необходимост от наличие на съдове за съхранение и сорбенти за ограничаване на евентуални разливи. Площадката е снабдена с канализационна система за събиране на площадковите води, в т. ч. водите от измиване на работните площи (при необходимост) и последващото им подаване към собствена ПСОВ на „Агрополихим“ АД за пречистване. Основното предимство на обособеното място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) е местонахождението на площадката – на по-малко от 3 km от депото за фосфогипс в местността „Дренака“, с което се изпълнява изискването за възможно най-голяма близост до обезвреждащата инсталация. Няма необходимост от други, свързани с предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности, нито от изграждане на нова техническа инфраструктура. При обособяването на площадка за предварително съхраняване на отпадък с код 06 
09 04 няма да се извършват изкопни работи. Не се предвижда използване на взрив. При извършването на товаро-разтоварни дейности на площадката ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, собствена на възложителя. 

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, за която има влязъл в сила подробен устройствен план, допускащ извършването на производствени дейности.  Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон (различен от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие). 

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 20482.505.469. 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 производствени дейности. Собственик и ползвател - „Агрополихим“ АД. Местоположението на обособеното място за предварително съхраняване на отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) спрямо производствената площадка на „Агрополихим“ АД и площадката на депото за фосфогипс в местността „Дренака“ е посочено на Фиг. 1. 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. 

 



 
 

 

 

 

Фиг. 1. Местоположение на обособената площадка за предварително съхраняване на отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) 

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)  Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с извършване на строителни дейности. По време на експлоатацията на обособената площадка за предварително съхраняване на фосфогипс ще се използват ел. енергия (за 



 
 

 

 

осветление) и вода при необходимост (за противопожарни нужди, за оросяване и/или измиване на работните площи). Необходимите количества 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 пряко емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които е възможен контакт с води. Цялата площ на обособеното място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) е отводнена към канализационната мрежа на производствената площадка, като формираните площадкови води се подават за последващо пречистване към собствена ПСОВ. За контрол на съдържанието на замърсители, в т. ч. приоритетни и/или опасни вещества при заустването на отпадъчни води на изход от ПСОВ с усл. 10.1.2.1. на КР № 68 / 2005 г. са постановени индивидуални емисионни ограничения.    

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. Тъй като отпадък с код 06 09 04 има характер на твърд прахообразен материал, то при дейностите по товарене, разтоварване и временно съхранение е възможно отделянето на неорганизирани емисии прахообразни вещества. За тяхното предотвратяване и ограничаване ще бъдат предприемани действия съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, както следва: 
 Оптимизиране на условията за разтоварване на отпадъците чрез намаляване на височината на разтоварване, в т. ч. с промяна на височината на насипания материал; 
 Плавен старт на транспортните съоръжения; 
 Ограничаване на дейностите при високи скорости и неблагоприятна посока на вятъра; 
 Увеличаване съдържанието на влага в прахообразните материали, доколкото това не пречи на последващата им обработка и не влошава качествата им; 
 Транспортните връзки се почистват редовно в зависимост от степента на замърсяване; 
 Местата за разтоварване и складираните отпадъци се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата им обработка и не влошава качествата им; 
 Ориентиране на насипите по преобладаващата посока на ветровете; 
 Ограничаване на височината на складираните прахообразни материали; 
 Ограничаване на дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване; 
 Поддържане на защитни растителни пояси. 



 
 

 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране При реализация на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци. 

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 или битови отпадъчни води. Дъждовните води от отводняването на площадката, както и площадковите води от оросяване и измиване на работните площи (при необходимост) ще се отвеждат в съществуващата площадкова канализация за последващо пречистване в собствена ПСОВ 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, нито ще доведе до изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови/допълнителни съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 


