
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение “Техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Депо за фосфогипс на „Агрополихим“ АД (клетки 1 и 2) в ПИ № 20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129 и 20482.280.132 по 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 засяга собствено на възложителя депо за неопасни отпадъци – депо за фосфогипс в местността „Дренака“.  Частта от депото, обект на ИП, обхваща две клетки (клетки 1 и 2), разположени в рамките на поземлени имоти с идентификатори 20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129 и 20482.280.132, местности „Корията“ и „Дренака“, землище на гр. Девня. Площадката на клетки 1 и 2 е отредена с влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед на Кмета на Община Девня № 269 / 05.11.2002 г. Заданието за изработване на СПУП е съгласувано по съответния нормативен ред с компетентния орган по околна среда, за което е издадено положително Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ – Варна № 9 – 7(89) / 2002 г.  За разрешаване изграждането на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс е премината процедура по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС. Издадено е Решение № 16-ПР / 2004 г. на Директора на РИОСВ – Варна да не се извършва ОВОС с мотиви, че при реализацията на депото не се очакват значителни изменения на околната среда. Клетки 1 и 2 на депото са изградени при реализация на учредено право на строеж от Министерство на земеделието и храните, въз основа на Договор № 82 / 27.06.2012 г., том VII, вх. рег. № 2127, Служба по вписванията – гр. Варна и са въведени в експлоатация с разрешение за ползване СТ-05-218 / 06.02.2013 г., издадено от ДНСК – гр. София.  За изграждането и експлоатацията на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс е издадено Комплексно разрешително № 393-Н0 / 2010 г. Проектният капацитет на двете клетки съгласно усл. 4.1. на КР е 3,6 х 106 тона отпадъци (на база сухо вещество). Към 28.02.2019 г. общото количество на депонираните в клетки 1 и 2 отпадъци е 3 599 989 тона (на база сухо вещество), с което свободният капацитет на депото за фосфогипс възлиза на 11 тона (на база сухо вещество).  



 
 

 

 

С изчерпването на свободния обем на клетки 1 и 2 възниква необходимостта от разширяване на депото чрез изграждане на нови две клетки 3 и 4, което ще увеличи общия капацитет и периода на експлоатация. Разширението на депото за фосфогипс чрез изграждане на клетки 3 и 4 ще се реализира върху обща площ от 63,355 дка чрез присъединяване на съседни поземлени имоти 20482.280.61 и 20482.248.91 към прилежащите клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс. Предвижда се при експлоатацията на клетки 3 и 4 депонирането на отпадъците да се осъществява чрез насипване и пробутване до достигане на прилежащите било и откоси на клетки 1 и 2 и образуване на обща насипна повърхност, върху която да продължи депонирането до достигане на проектната кота на насипване, при което да се формира единно стабилно тяло на депото. С оглед на почти напълно изчерпания капацитет на клетки 1 и 2 и предстоящото разширение на депото в западна и северна посока се обосновава необходимостта от извършване на постоянна техническа и биологична рекултивация на източните и южните откоси и част от билото на клетки 1 и 2.   Разположението на предвидените за рекултивация откоси на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс е посочено на Фиг. 1. 

 Фиг. 1. Разположение на предвидените за рекултивация откоси от депото 



 
 

 

 

Реализацията на инвестиционното предложение не води до разширение и/или изменение на производствената дейност на възложителя.  Инвестиционното предложение за техническа и биологична рекултивация не попада самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, но е свързано с обект в обхвата на т. 11 б) от Приложение № 2 на ЗООС: инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, невключени в Приложение № 1.  

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 извършването на техническа и биологична рекултивация на източните и южните откоси на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс. С реализацията на ИП се цели окончателното възстановяване на терена като естествен природосъобразен ландшафт. Не се предвижда използването на рекултивирания повърхностен слой за земеделски нужди, залесяване или като водни площи.   Предвидено е рекултивацията да се извърши в следната последователност: 

 Крайна рекултивация на източния и южния скат: оформяне на откоси 1:2 и берми с ширина 5,0 m през 8,0 m височина; 

 Временен откос по северния и западния скат (контактната зона с новите клетки 3 и 4): запазва се съществуващия естествен наклон на натрупването; 

 Временна рекултивация по табана на клетки 1 и 2: оформяне на насипната повърхност, върху която ще се депонират отпадъци при експлоатацията на клетки 3 и 4. Предвижда се запръстяване с почвен слой 0,20 m. Техническото решение за крайна рекултивация на източния и южния скат на клетки 1 и 2 включва следните елементи по реда на полагане: 

 Дренажен геокомпозит, каширан с нетъкан геотекстил; 
 Подравнителен почвен слой 0,20 m; 

 Земно-почвен слой 0,50 m; 

 Почвени материали 0,30 m. Проектното решение осигурява горен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ бр. 80 / 2013 г., с изм. и доп.). Предвидените изолационни материали, запечатващ пласт, дренажна система и защитни слоеве осигуряват защита от проникване на атмосферните и повърхностните води в отпадъчното тяло на депото и гарантират опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от тялото на депото. Предвидените мероприятия за техническа рекултивация удовлетворяват изискванията на 



 
 

 

 

нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени и осигуряват възстановяване на терена като естествен природен ландшафт.  С оглед класа на депото (депо за зърнести неопасни неорганични отпадъци) няма необходимост от предвиждане на газов дренаж. Техническата рекултивация на откосите по южния и източния скат на клетки 1 и 2 включва следните дейности по реда на тяхното изпълнение: 
1.1. Почистване короната на дигата; 
1.2. Демонтиране на изолационния пакет от короната на дигата; 
1.3. Изграждане на стена от габиони; 
1.4. Изграждане на насип от уплътнена глина; 
1.5. Полагане на изолационния пакет по уплътнения насип; 
1.6. Монтаж на отводнителна канавка. 1.7. Закотвяне на дренажния геокомпозит и отвеждане на водите.  Технологията на изпълнение предвижда постигане на устойчиви откоси 1:2 чрез преоткосиране при необходимост. Преоткосирането се извършва отгоре надолу при спазване на изискванията за безопасност. Оформят се берми през 8,0 m с ширина 

5,0 m. Първите три берми имат връзка с околовръстната дига, а за изкачване на следващите нива се оформят рампи.  След оформяне на повърхността на преоткосираните скатове се полага дренажния геокомпозит, който се зауства в отводнителните тръби на всяка берма и оттам в дренажната система на клетките. От вътрешната страна на бермите се изгражда закотвяща канавка за дренажния геокомпозит и се монтира отводнителна тръба Ø 160, която следва наклона на бермата и отвежда събраните от геокомпозита води над нея в отводнителните канавки.  Върху дренажния геокомпозит се полага почвен рекултивиращ пласт с дебелина 0,70 m.  Биологичната рекултивация се изпълнява върху вече положен горен изолиращ екран. При биологичната рекултивация чрез комплекс от агротехнически мероприятия се създават условия за настаняване на подходящи растителни видове до получаване на плътна растителна маса, която да осигури добра почвена покривка, да укрепи проектираните откоси и да предпази теренната повърхност от ерозия. Общата площ за биологична рекултивация е 99.82 дка. Предвидено е целоплощно внасяне на тор и затревяване с тревни смески, подходящи за наклонени до стръмни терени по склоновете и бермите на рекултивираната част от депото.  Биологичната рекултивация следва непосредствено етапите на техническата, като двете се извършват в един сезон в период около 6 месеца.  Предвидено е затревяване с тревна смеска със следния състав (при разходна норма 25 кг/дка): 

- Бяла детелина /Trifolium repens/– 40 % 

- Еспарзета /Onobrichis alba /– 40 % 

- Ежова главица /Dactylis glomerata / – 20 % 



 
 

 

 

Предвидените тревни видове помагат за запазването на хранителните вещества в почвата. Тревният килим запазва почвената влажност и температура на почвата и я предпазва от ерозията на вятъра и водата. Смеската е толерантна към тъпчене и регенерира бързо, устойчива е на засушаване, осъществява ерозионен контрол, филтрира отточните води, задържа почвената влага и поддържа богато съдържание на органични вещества. Терените се подравняват и фрезоват плитко на дълбочина 10-15 сm. При пролетното засяване благоприятно е наличието на достатъчна влага за поникване и укрепване на тревния чим. Есенната сеитба е по-рискована заради засушаванията през м. септември. Сеитбата се извършва повсеместно без междуредови разстояния. Семената се заравят в земята с гребло. След посева задължително се валира с ръчен валяк. Извършва се една поливка, при норма 13 m³/дка с цел добър контакт на семената с почвата и осигуряване на достатъчна влажност за покълване. Поливането може да се извършва с автоцистерна, но само гравитачно (без налягане), за да се предотврати отмиване на семената или повърхностна ерозия. При есенен посев се налагат още 2 поливки през 7 дни, при същата поливна норма, а при пролетен – общо 6 поливки за вегетационния период. Първото косене се извършва при височина на поникнала трева 10-12 сm и подпомага укрепването и братенето на тревните видове. Коситбата се извършва с високо вдигнати ножове на косачката, за да не се изтръгнат част от посевите /не достатъчно вкоренени в земята/. Окосената трева се изнася. Не се допуска оставяне на купове трева, които да гният и задушават посева. Второто косене се извършва при височина на тревостоя около 10 сm, при средна степен на височина на ножовете 
(3–4 сm височина на откоса). Окосената трева не се изнася от площите, а се оставя да угнива на място, с цел азотно торене и натрупване на органика, стимулиране на процеса на почвообразуване. При пролетен посев се извършват 3 коситби, а при есенен 2 в рамките на първия вегетационен период. За създаване на оптимални условия за растеж и развитие на затревените площи са предвидени отгледни мероприятия в период от една година. За поддържане на хранителния режим на създадените тревни площи се предвижда минерално торене с комбинирани минерални торове, внесени еднократно след първото косене. Техническите характеристики на мероприятията за техническа и биологична рекултивация на южните и източни откоси на клетки 1 и 2 на депото са фосфогипс са представени в таблицата по-долу: № Описание 

Ед. мярка 

Коли-чество 

1. Площ на крайната рекултивация m2 99820.0 

2. Площ на временната рекултивация m2 28860.0 

3. Площ на временните откоси m2 28170.0 

4. Преоткосиране  m3 17510.0 

5. Дължина на стената от габиони m 413.0 

6. Обем на уплътнения насип пред габионите m3 2875.0 

7. Дължина на отводнителната канавка ЕТК 200/50 m 413.0 



 
 

 

 

№ Описание 
Ед. мярка 

Коли-чество 

8. Обем на рекултивиращия слой с дебелина 1.0 m, от които:  m3  

8.1 
Дренажен геокомпозит тип 201 WD 601 с двустранна проводимост 

m2 99820.0 

8.2 Почвен слой 0.70 m  m3 69874.0 

8.3 Слой наземни почви 0.30 m  m3 29946.0 

9. Площ на биологичната рекултивация m2 99820.0 При реализацията на инвестиционното предложение няма необходимост от други, свързани с  предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности. Не са предвидени изкопни работи. Не се предвижда използване на взрив. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.  Достъпът до депото се осъществява по асфалтиран път, свързващ го с производствената площадка на Агрополихим АД, а за обслужване на депото са изградени технологични пътища.  
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 засяга клетки 1 и 2 на собствено на възложителя депо за неопасни отпадъци – депо за фосфогипс, чиято площадка е отредена с влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед на Кмета на Община Девня № 269 / 05.11.2002 г. Инвестиционното предложение има връзка и с предвиденото разширение на депото чрез изграждане на клетки 3 и 4, одобрено с изменението на СПУП-ПЗ (Заповед на Кмета на Община Девня № 1002-376 / 25.10.2018 г.).  Проектът за рекултивация следва да бъде съгласуван по реда на Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Извършването на техническа и биологична рекултивация следва да бъде разрешено по реда на Глава осма от Закона за устройство на територията. Няма необходимост от издаване на други съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон (различен от Закона за опазване на околната среда).  

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) Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на поземлени имоти с идентификатори 20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129 и 20482.280.132, местности „Корията“ и „Дренака“, землище на гр. Девня. Имотите не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, нито в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположените защитени зони за опазване на пирродните мостообитания и на дивата флора и фауна са ЗЗ BG0000635 „Девненски хълмове“ и ЗЗ BG0000132 “Побити камъни“. Няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита, или територии за опазване на обектите на културното наследство.   Предвид факта, че инвестиционното предложение предвижда рекултивация на участъци от депо за неопасни отпадъци с цел окончателно възстановяване на терена като естествен природен ландшафт, то не се очаква засягане на чувствителните зони в обхвата на въздействие на обекта.  Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 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 (дренажен геокомпозит, глина, габиони, почва и почвени материали). По време на експлоатацията: вода за поливане (поливна норма 13 m³/дка и 3 до 6 поливки за вегетационния период). Необходимите количества вода за поливане ще се осигуряват с автоцистерни от производствената площадка на „Агрополихим“ АД. 

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 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 на вредни вещества в атмосферния въздух. 



 
 

 

 

По време на изпълнение на техническата рекултивация е възможно неорганизирано изпускане на емисии на прах, както и изгорели газове от двигателите на използваната тежкотоварна техника, но то ще бъде краткотрайно и в рамките на площите, подлежащи на рекултивация. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране При реализация на инвестиционното предложение и извършване на техническата и биологична рекултивация на предвидените участъци от клетки 1 и 2 не се очаква генериране на 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.): 

            Повърхностно стичащите се по рекултивираните участъци атмосферни води  ще се улавят чрез отводнителни канавки и ще се отвеждат за пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води, находяща се на територията на промишлената площадка на Агрополихим АД. След окончателно закриване на депото и извършване на крайна техническа и биологична рекултивация на всички клетки и участъци водите от охранителните канавки, които ще имат характер на повърхностни води без възможност да осъществяват контакт с отпадъчното тяло на депото, ще бъдат отвеждани в негативна форма, разположена в североизточния ъгъл на площадката (естествено дере от водосбора на Белославско езеро, преминаващо североизточно от оградата на депото). 

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 не засяга основната производствена площадка на „Агрополихим“ АД и няма да доведе до промяна във вида и/или количествата на опасните вещества, които са налични там. Извършването на техническа и биологична рекултивация на участъци от клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс не е свързано с наличието на опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС. 

 


