
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

“Оптимизация на производствените условия в инсталацията за производство на 
азотни торове“ 

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) 

Настъпилите промени в пазарно-икономически аспект, свързани с драстичния 
ръст на цените на въглеродните емисии, доведоха до значително намаляване 
конкурентоспособността на едно от основните производства на „Агрополихим“ АД – 
производството на амоняк. С цел запазване на пазарните си позиции в последните 
месеци Дружеството премина към режим на работа с вносен амоняк (доставка с 
кораби през пристанищен терминал Варна запад), с което в работата на 
инсталацията за производство на азотни торове настъпи възможност за 
оптимизация на производствените процеси.  

В условията на постоянна доставка на амоняк отпадат ограниченията, 
произтичащи от технологичните възможности на мощностите за производство на 
амоняк: ограничен производствен капацитет, продължителни престои за планов 
ремонт и поддръжка на производствените съоръжения, чести спирания поради 
дефектирало оборудване и др. В отсъствието на тези ограничителни фактори е 
налице обективна възможност за по-ефективна работа на инсталацията за 
производство на азотни торове, в резултат на което годишното производство на 
азотна киселина и азотни торове (основно амониев нитрат поради засиленото 
пазарно търсене) може да бъде увеличено без необходимост от реконструкции, 
технологични изменения и/или изграждане на нови съоръжения/допълнително 
оборудване.  

Създадените условия на по-висока ефективност и оптимален работен пробег на 
инсталацията водят до увеличаване на производствения капацитет на мощностите 
за производство на азотна киселина и амониев нитрат над разрешения в усл. 4.1. на 
КР № 68 / 2005 г. Съществуващите технологични възможности на инсталацията 
позволяват в годишен аспект да бъдат произвеждани 420 000 t азотна киселина и 
495 000 t амониев нитрат при запазване на всички норми за ефективност при 
употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива, 
постановени с КР. Настоящите пазарни условия не налагат необходимост от 
повишаване на годишния капацитет за производство на останалите продукти в 
обхвата на инсталацията за производство на азотни торове (амонячна вода и течен 
азотен тор UAN). Поради ограниченото пазарно търсене на тези продукти няма 
обективна необходимост от увеличаване на производствения капацитет в годишен 
аспект над разрешения с усл. 4.1. на КР (64 000 t/y амонячна вода и 792 000 t/y UAN).  



 
 

 

 

Всички параметри на инсталацията за производство на азотни торове (в т. ч. по 
отношение на дейностите по управление на околната среда, използване на ресурси, 
емисии в атмосферата, емисии в отпадъчни води, управление на отпадъци, шум, 
опазване на почвите и подземните води от замърсяване, предотвратяване и 
действия при аварии, преходни режими на работа) остават непроменени спрямо 
разрешените с КР. Не се очаква повишената производствена ефективност на 
инсталацията за производство на азотни торове да окаже въздействие върху 
незасегнат досега компонент на околната среда, нито да доведе до увеличаване на 
броя на засегнатото от дейността население и/или увеличаване на емисиите към 
вече засегнатото население. 

Планираната оптимизация на производствените условия в инсталацията за 
производство на азотни торове не е свързана с реализация на ново инвестиционно 
предложение по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗООС, тъй като не предвижда 
извършването на строителни дейности или изграждане на съоръжения или схеми, 
нито друга намеса в естествената околна среда и ландшафта (включително добив на 
природни ресурси). Планираната оптимизация ще бъде осъществена при липсата на 
каквито и да било строителни дейности или интервенции, включващи промени във 
физическия аспект на обекта и не води до разширение и/или изменение на 
производствената дейност на възложителя по смисъла на т. 25 от Приложение № 1 
на ЗООС. 

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 

Планираната промяна предвижда оползотворяване на съществуващите 
възможности за по-ефективна работа на инсталацията за производство на азотни 
торове – амониев нитрат и течен азотен тор (т. 4.3. от Приложение № 4 на ЗООС), 
разрешена с усл. 2 на КР № 68 / 2005 г. 

2.1. Съществуващо положение 

Инсталацията за производство на азотни торове обхваща постъпално следните 
основни производства (Фиг. 1): 

- Производство на амоняк; 
- Производство на азотна киселина; 
- Производство на азотни торове: амониев нитрат и течен азотен тор UAN. 



 
 

 

 

 

Фиг. 1. Структура на инсталацията за производство на азотни торове 

❖ Производство на амоняк 

Производството на амоняк включва следните основни стадии (Фиг. 2):  
• Подгряване и очистване на природния газ от серни съединения; 
• Получаване на водород чрез каталитична конверсия (реформинг) на 

метан (природен газ) в две степени; 
• Конверсия на въглероден монооксид в получения газ в две степени – 

високотемпературна конверсия (ВТК) и нискотемпературна конверсия 
(НТК); 

• Очистване на конвертиралия газ от въглероден диоксид чрез абсорбция 
с разтвор на калиев карбонат; 

• Каталитично фино очистване на конвертиралия газ от въглероден 
монооксид и въглероден диоксид (метаниране); 

• Синтез на амоняк и отделяне на течния амоняк. 



 
 

 

 

 

Фиг. 2. Блок-схема на производство на амоняк 

В първоначалния етап на процеса природният газ се компримира до налягане 4 
MPa и се подгрява индиректно в огневи подгревател до температура 370 0С. Следва 
двустепенна сяроочистка: в първата степен органичните серни съединения се 
хидрират в присъствие на кобалто-молибденов катализатор до сяроводород, който 
впоследствие се поглъща чрез адсорбция от сорбенти на основата на цинков оксид.  

Към очистения от серни съединения природен газ се добавя водна пара, като 
при взаимодействието им се извършва каталитична конверсия на метана до водород 
и въглероден оксид (реформинг I степен). Процесът протича в тръбна пещ с 
конвективна камера при налягане 40 ata, температура до 760 0С и наличие на 
никелов катализатор, като на този етап около 70 % от метана се конвертира до 
водород и въглероден оксид. Необходимата за първичния реформинг топлина се 
осигурява чрез изгаряне на природен газ в горелки, разположени в конвективната 
зона. Следва втора степен на конверсия, където се извършва практически пълно 
превръщане на метана, останал след тръбната пещ (реформинг II степен). 
Вторчиният реформинг се извършва в шахтен конвертор при наличие на никелов 
катализатор. В конвертора се подава паро-въздушна смес, която, освен конверсия, 
осигурява изгаряне на част от метана и внасяне на необходимото количество азот в 
получения технологичен (синтез) газ.  

Технологичният газ след реформинг II степен се подлага на двустепенна 
конверсия (високотемпературна и нискотемпературна) за превръщане на 
въглеродния оксид във въглероден диоксид и отделяне на водород. Във 
високотемпературния конвертор по-голямата част от въглеродния оксид 



 
 

 

 

конвертира до въглероден диоксид при взаимодействието с водна пара и наличието 
на катализатор на основата на железен оксид с добавки от хромни, алуминиеви, 
калциеви и калиеви оксиди. След този стадий неконвертиралият въглероден оксид в 
технологичния газ е около 2 – 4 %. Нискотемпературната конверсия протича при 
наличие на катализатор на базата на цинкови, хромни и медни съединения. На изход 
от нискотемпературния конвертор технологичният газ съдържа 0,2 – 0,4 % 
въглероден оксид.  

Конвертираният техонологичен газ постъпва за очистване на въглеродния 
диоксид, получен при конверсията на въглеродния оксид, чрез абсорбция с воден 
разтвор на калиев карбонат с добавяне на детаноламин. 

За пълно очистване на технологичния газ от въглероден оксид и въглероден 
диоксид се извършва каталитично хидриране (метаниране) с водород при наличие 
на никелов катализатор до получаване на метан. 

Синтезът на амоняк от азото-водородна смес е хетерогенна каталитична 
екзотермична реакция. Процесът протича в синтез колона при наличие на железен 
катализатор. 

Производителността на цеха е 630 тона течен амоняк на денонощие или 
207 900 тона/годишно при 330 дни годишен пробег на съоръженията. 

❖ Производство на азотна киселина 

Производството на азотна киселина се извършва по тристъпален процес на 
Освалд (Фиг. 3): 

• Каталитично окисление на амоняк до азотен оксид; 
• Окисление на азотен оксид до азотен диоксид; 
• Абсорбция с вода до получаване на азотна киселина. 

 



 
 

 

 

Фиг. 3. Блок-схема на производството на азотна киселина 

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 850 - 900 0С 
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. 

Основните суровини за производството на азотна киселина са амоняк и въздух 
(за етапите на окисление) и вода за протичане на абсорбционните процеси. 
Производителността на цеха зависи от количеството на подаваните амоняк и въздух, 
т. е. се определя пряко от производителността на мощностите за производство на 
амоняк. При номинален капацитет на производството на амоняк 630 
тона/денонощие (207 900 тона/годишно) производителността на цех „Азотна 
киселина“ е ограничен до 363 000 тона/годишно. 

В цеха се произвежда и амонячна вода (воден  разтвор на амоняк с 
концентрация приблизително 25 %) по две основни схеми:  



 
 

 

 

- производство на амонячна вода с амоняк и частично обезсолена вода: 
използва се амоняк от лежаците или от най-долната част на сферите. 
Aмонякът с налягане 1,0 - 1,2 МРа и температура 20 – 25 0С преминава през 
регулатор за дебит, след което постъпва в смесител, където се смесва с 
частично обезсолената вода. Частично обезсолената вода за 
производството на амонячна вода постъпва от цех “Флуиди” с налягане 0,6 
- 0,8 МРа, преминава през регулатор за дебит, след което постъпва в 
смесителя, където се смесва с амоняка. В смесителя се извършва 
разтваряне на амоняка във водата, при което се получава амонячна вода. 
Температурата на получената амонячна вода се повишава до 50 - 60 0С. 
След смесителя, амонячната вода преминава през междутръбното 
пространство на топлообменник, където се охлажда от свежа вода до 20 - 
30 0С и постъпва в склад.  

- производство на амонячна вода чрез доконцентриране на разредена 
амонячна вода: разредената амонячна вода постъпва от цех “Амоняк”, 
преминава през междутръбното пространство на топлобменник, където се 
охлажда със свежа вода до 15 - 25 0С, след което постъпва в резервоар. От 
резервоара чрез помпа амонячната вода се насочва към смесителя, където 
се смесва с течния амоняк, преминава през междутръбното пространство 
на топлообменник, където се охлажда от движещата се в тръбното 
пространство свежа вода. Охладената амонячна вода се подава в склад.  

Проектният капацитет е 64 000 тона/годишно амонячна вода, базиран на 
производителността на цех „Амоняк“.  

❖ Производство на азотни торове – амониев нитрат и течен азотен тор 

Стабилизиран амониев нитрат  

Основните суровини за производство на амониев нитрат са амоняк и азотна 
киселина. Течният амоняк вход в цеха се изпарява и прегрява от процесна пара във 
вертикален кожухотръбен топлообменник. Така полученият газообразен амоняк с 
температура около 90 0С се подава в тръбния реактор. Азотната киселина постъпва в 
цеха с температура 30 0С и концентрация 60 %. За да се увеличи концентрацията на 
получавания разтвор на амониев нитрат, температурата на азотната киселина 
трябва да се повиши в хоризонтален кожухо-тръбен топлообменник за сметка на 
процесна пара като загряващ агент.  

Реакцията амоняк – азотна киселина се извършва в тръбния реактор, 
разположен на сепаратор. При това се получава процесна пара и концетриран 
разтвор на амониев нитрат, като на изход от реактора разтворът прелива в 
сепаратора. Концентрираният вече разтвор постъпва в по-долу разположен 
резервоар.  

Разтворът на амониев нитрат постъпва в смесителен резервоар с бъркалка, 
където същевременно се подава и стабилизиращ агент. Посредством помпа 
разтворът се изпраща в концентратор (кожухотръбен вертикален топлообменник). 
Концентрираният разтвор (стопилка) на амониев нитрат с температура 180 0С се 
подава в Прилинг кулата за гранулация. Гранулацията се извършва чрез рязко 
охлаждане на капки стопилка при контакт с движещ се в противоток студен въздух. 



 
 

 

 

Гранулираният амониев нитрат се охлажда в пластинчат охладител и се 
пресява за отделяне на целевата фракция 2 – 4 mm. За предотвратяване на сбиването 
охладените гранули се омасляват, след което се насочват за опаковане и складиране. 

Блок-схема на производството на амониев нитрат е представено на Фиг. 4. 

 

Фиг. 4. Блок-схема на производството на амониев нитрат 

Течен азотен тор 

Oсновните химични реакции са неутрализация на азотна киселина с амоняк и 
разтваряне на твърд карбамид в разтвор от амониев нитрат. В неутрализатора се 
извършва реакцията между амоняка и азотната киселина. След това към разтвора от 
амониев нитрат се подават гранулиран карбамид и вода в определено съотношение. 
В следвящия етап на процеса се подават малки количества амоняк докато pH 
достигане на стойност 6,6÷7,1. За предпазване на складовите резервоари и 
танкерите от корозия се добавя инхибитор. 

Блок-схема на  производството на течен азотен тор е представена на Фиг. 5.  

 

Фиг. 5. Блок-схема на производството на течен азотен тор 



 
 

 

 

Производственият капацитет на цеха е 412 500 t/y амониев нитрат и 792 000 
t/y течен азотен тор, базиран на производителността на цех „Амоняк“. 

На Фиг. 6 е представен суровинен баланс на инсталацията за производство на 
азотни торове с посочени необходимите консумации на основните суровини за 
съответното производство и тяхното разпределение, ограничено от 
производителността на мощностите за производство на амоняк. 

Производство на амоняк      

207 900 т/год                                       

Производство на амониев 

нитрат 412 500 т/год                                       

Амоняк 88 700 т/год             

Азотна киселина 325 600 т/год  

Производство на азотна 

киселина 363 000 т/год                          

Амоняк 104 200 т/год         

Производство на течен тор UAN 

101 000 т/год                                       

Амоняк 10 100 т/год               

Азотна киселина 37 400 т/год  

Производство на амонячна вода 

18 150 т/год                                       

Амоняк 4 900 т/год      
 

Фиг. 6. Суровинен баланс на инсталацията за производство на азотни торове 
преди осъществяване на оптимизацията 

2.2. Планирана промяна 

При така представения материален баланс, определен от производителността 
на цех „Амоняк“ (630 t/денонощие, 330 работни дни/година поради необходимостта 
от регулярен ежегоден ремонт и поддръжка и голямата продължителност на 
пусковите операции на съоръженията), производственият капацитет на 
инсталацията за азотни торове е ограничена до 363 000 t/y азотна киселина и 
412 500 t/y амониев нитрат. Поради недостиг на амоняк в инсталацията за 
производство на фосфорни торове (разрешена с усл. 2 на КР № 68 / 2005 г.) не може 
да бъде реализиран пълния производствен капацитет за производство на 
комплексни торове (МАР, DAP, NPK), за които има засилено пазарно търсене. 

Преминаването към режим на работа с вносен амоняк (регулярни доставки с 
танкери през пристанищен терминал Варна запад) води до отпадане на 
ограниченията в консумацията на амоняк за денонощие, респективно на годишна 
база. 

Както е описано в т. 2.1., първият етап от производството на азотна киселина е 
окисляване на амоняк с кислород от въздуха. Производителността на този процес 
зависи пряко от производствения капацитет на цех „Амоняк“. В условията 
непрекъснати доставки на амоняк през пристанищен терминал Варна запад, което 
самостоятелно или в комбинация с работа на мощностите за производство на 



 
 

 

 

амоняк води до постоянна наличност на амоняк, може да бъде постигнато 
повишаване производителността на цех „Азотна киселина“ от 363 000 тона/годишно 
до 420 000 тона/годишно. 

След въвеждането в експлоатация на склада за течен амоняк (ефективен 
капацитет 10 000 тона) и създадените условия за постоянна доставка на амоняк 
отпадат ограниченията, произтичащи от технологичните възможности на 
мощностите за производство на амоняк. При оползотворяване на създадените 
възможности за повишаване производителността на цех „Азотна киселина“ и 
наличието на достатъчни количества амоняк, капацитетът на съоръженията за 
производство на амониев нитрат може да бъде увеличен от 412 500 тона/годишно 
на 495 000 тона/годишно без осъществяване на технологични промени, 
реконструкции и/или изграждане на нови съоръжения/ допълнително оборудване и 
при запазване на нормите за ефективност при употребата на вода, енергия, 
суровини, спомагателни материали и горива, постановени с КР.  

На Фиг. 7 е представен суровинен баланс на инсталацията за производство на 
азотни торове с посочени необходимите консумации на основните суровини за 
съответното производство и тяхното разпределение след осъществяване на 
планираната промяна в условията на постоянна доставка на амоняк. 

Производство на комплексни 

торове                                        

Амоняк 66 100 т/год

Производство на амоняк      

207 900 т/год                                       

Производство на амониев 

нитрат 495 000 т/год                                       

Амоняк 106 400 т/год             

Азотна киселина 390 500 т/год  

Производство на азотна 

киселина 420 000 т/год                          

Амоняк 120 600 т/год      

Производство на течен тор UAN 

79 700 т/год                                       

Амоняк 8 000 т/год               

Азотна киселина 29 500 т/год  

Вносен амоняк                             

мин. 318 400 т/год                                           

Производство на амонячна вода 

64 000 т/год                                       

Амоняк 17 300 т/год

 

Фиг. 7. Суровинен баланс на инсталацията за производство на азотни торове 
след осъществяване на оптимизацията 

При реализацията на планираната оптимизация няма необходимост от 
реконструкции, технологични изменения и/или изграждане на нови 



 
 

 

 

съоръжения/допълнително оборудване. Не се предвиждат никакви строителни 
дейности (в т. ч. изкопни работи) или интервенции, включващи промени във 
физическия аспект на обекта. Няма необходимост от други (допълнителни), 
свързани с  предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности. Не се 
предвижда никаква промяна по отношение ползването на съществуваща техническа 
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Няма 
необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.   

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 

Реализацията на планираната оптимизация на производствените условия в 
инсталацията за производство на азотни торове няма връзка с други (различни от 
съществуващите преди планираната промяна) съществуващи и одобрени с 
устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие. 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) 

Планираната оптимизация на производствените условия в инсталацията за 
производство на азотни торове ще се реализира в рамките на производствената 
площадката на „Агрополихим“ АД, разположена в Промишлена зона – юг, землище на 
гр. Девня (Фиг. 8). 

Дейностите и обектите на производствената площадка на „Агрополихим“ АД са 
отредени с влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и 
застрояване ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед на Кмета на Община Девня № 1002-336 / 
01.08.2005 г. С ПУП-ПРЗ е определено предназначението и начина на ползване на 
терена - УПИ № 35, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 и УПИ № 110, 111, 112, 113, 114, 
115 за промишлено строителство.  



 
 

 

 

 

Фиг. 8. Граници на производствената площадка на „Агрополихим“ АД 

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 разположената защитена зона за опазване на пирродните 
мостообитания и на дивата флора и фауна е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско 
езеро“ (Фиг. 9 и Фиг. 10).  

 

Фиг. 9. Карта с нанесени граници на „Агрополихим“ АД и най-близките 
защитени зони 



 
 

 

 

 

Фиг. 10. Карта с нанесени граници на „Агрополихим“ АД и най-близките 
защитени територии 

Няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита, или 
територии за опазване на обектите на културното наследство.   

Предвид факта, че планираната оптимизация на производствените условия в 
инсталацията за производство на азотни торове обхваща действаща и разрешена по 
съответния нормативен ред инсталация и не предвижда извършването на 
строителни дейности или изграждане на съоръжения или схеми, нито друга намеса 
в естествената околна среда и ландшафта (не е свързана с реконструкции, 
технологични изменения и/или изграждане на нови съоръжения/допълнително 
оборудване), 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) 

Реализацията на планираната оптимизация не е свързана с извършването на 
реконструкции, технологични изменения и/или изграждане на нови 
съоръжения/допълнително оборудване и не предвижда никакви строителни 
дейности или изграждане на съоръжения или схеми, нито друга намеса в 
естествената околна среда и ландшафта. 



 
 

 

 

Съществуващите технологични възможности на инсталацията позволяват в 
годишен аспект да бъдат произвеждани 420 000 тона азотна киселина и 495 000 
тона амониев нитрат при запазване на всички норми за ефективност при употребата 
на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива, постановени с КР № 
68 / 2005 г.   

Реализацията на предвидената оптимизация не е свързана с промяна в 
системата за водоснабдяване на производствената площадка на „Агрополихим“ АД. 
Ще продължат да се използват основните източници на водовземане: 

• собствено водовземно съоръжение – Сондажен кладенец Р-148х, за което има 
издадено Разрешително за водовземане от подземни води  № 2151 0361 / 
17.10.2014 г. с регламентирани три цели на водоползване – за питейно-битови 
нужди, за промишлени цели и за охлаждане; 

• повърхностен воден обект - язовир “Георги Трайков”, за което има издадено 
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 01430007 / 
23.02.2009 г. и Решение на Министъра на околната среда и водите № 212 / 
11.12.2018 г. за изменение и продължаване срока на действие с цел на 
водовземането – промишлено водоснабдяване и охлаждане; 

• водоснабдителната система на населеното място, за което е сключен Договор 
№ 235 / 28.12.2018 г. с “ВиК – Варна” ООД за доставка на питейна вода, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

Реализацията на планираната оптимизация няма да доведе до превишаване на 
разрешения годишен воден обем (лимит) за различните цели на водоползване, нито 
до промяна в необходимите количества вода и нормите за консумация на вода за 
производствени нужди (вкл. за охлаждане) за единица продукт, постановени с КР.  

Няма необходимост от промяна/реконструкция на съществуващата и 
функционираща водоснабдителна система, нито във вътрешните 
водоразпределителни мрежи на площадката във връзка с осъществяване на 
планираната оптимизация. 

Реализацията на планираната оптимизация няма да доведе до промяна в 
необходимите количества електроенергия за производствени нужди и нормите за 
консумация на електроенергия за единица продукт, постановени с КР. Няма 
необходимост от промяна/реконструкция на съществуващата и функционираща 
електроснабдителна система, нито във вътрешните електроразпределителни мрежи 
на площадката във връзка с осъществяване на планираната оптимизация. 

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 

Предвидената оптимизация на производствените условия в инсталацията за 
производство на азотни торове не е свързана с въвеждане в експлоатация на нови 
източници на емисии на вредни вещества в околната среда, нито с изменение на 
физическите параметри на емисиите от съществуващите източници на площадката 
и/или начина на изпускането им. При реализацията на планираната промяна не се 
очаква емитиране на вещества (различни от емисиите преди планираната промяна), 



 
 

 

 

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 предвидената мярка не е свързана с въвеждане в 
експлоатация на нови източници на емисии на вредни вещества във въздуха, нито с 
изменение на физическите параметри или увеличаване на емисиите от 
съществуващите източници на площадката и/или начина на изпускането им. 
Изпълнението на планираната промяна няма да доведе до увеличаване над 
пределно допустимите концентрации на изпусканите от съществуващите източници 
на площадката вещества (по вид и количество). Планираната оптимизация на 
производствените условия в инсталацията за производство на азотна киселина не е 
свързана с промяна в общите емисии на вредни вещества във въздуха по 
замърсители към вече засегнатото население. Всички параметри на инсталацията за 
производство на азотни торове (в т. ч. по отношение на емисии в атмосферата) 
остават непроменени спрямо разрешените с КР. 

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

Реализацията на планираната оптимизация не е свързана с промяна във вида 
и/или количествата на отпадъците, които се генерират в резултат на дейностите на 
производствената площадка. Изпълнението на предвидената мярка няма да доведе 
до промяна в нормите за ефективност при образуване на отпадъци, нито в 
дейностите за управление на отпадъците спрямо постановените с КР. 

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.): 

Оптимизацията на производствените условия в инсталацията за производство 
на азотни торове засяга съществуващи и функциониращи съоръжения на 
производствената площадка на „Агрополихим“ АД и не е свързана с въвеждане в 
експлоатация на нови източници на емисии на вредни вещества в отпадъчните води, 
нито с увеличаване на емисиите (като количество, вид и/или концентрации на 
вредни вещества) от съществуващите източници на площадката.  

Планираната оптимизация няма да доведе до изменение в количествените и 
качествени показатели на основните потоци отпадъчни води на площадката, 
зауствани в повърхностен воден обект или канализационната система на населеното 
място: 

- смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на 
ВОЦ III, смесен поток отпадъчни води (инфилтрат и повърхностни) от депо за 
фосфогипс в местността „Дренака“ и дъждовни), зауствани в коригирано дере Бял 
канал при спазване изискванията на усл. 10.1.2.1. на КР; 



 
 

 

 

- смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на 
ВОЦ I и дъждовни), зауствани в коригирано дере Бял канал при спазване 
изискванията на усл. 10.1.2.2. на КР; 

- битово-фекални води, зауствани в градската канализационна мрежа при 
спазване изискванията на усл. 10.3.4. на КР и условията в Договор № 235 / 28.12.2018 
г. с лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и 
селищната пречиствателна станция “ВиК – Варна” ООД.  

Реализацията на планираната оптимизация на производствените условия в 
инсталацията за производство на азотни торове не е свързана с необходимост от 
изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, нито с промени 
в ефективността на съществуващите на площадката такива. С оглед на факта, че не 
се предвиждат промени в количеството и качеството на отпадъчните води от 
дейностите на площадката, не се очаква нарушаване качеството на водите на 
водоприемника в резултат на изпълнението на предвидената мярка.  

С реализацията на планираната оптимизация не се очаква увеличаване броя на 
засегнатото от производствената дейност на Дружеството население и не се 
предвижда въздействие върху друг допълнителен воден обект. 

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):  

Планираната промяна е свързана с оптимизация на производствените условия 
и по-ефективна работа на инсталацията за производство на азотни торове, което би 
довело до увеличаване на годишното производство на азотна киселина до 420 000 
t/y и амониев нитрат до 495 000 t/y (вещества в обхвата на Приложение № 3 на 
ЗООС). За реализацията на планираната промяна няма необходимост от извършване 
на реконструкции, технологични изменения и/или изграждане на нови съоръжения 
/допълнително оборудване. Всички параметри на инсталацията остават 
непроменени спрямо разрешените в условията на КР.  

Реализацията на планираната промяна няма да доведе до:  
− увеличаване на количествата или промяна във вида на опасните вещества по 

Приложение № 3 на ЗООС), които са налични или има вероятност да са 
налични на площадката на „Агрополихим“ АД; 

− наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на 
големи аварии в предприятието/съоръжението или на нови застрашени 
обекти или компоненти на околната среда;  

− необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане 
на нови управленски, организационни и/или технически мерки за 
предотвратяване на големи аварии в предприятието/съоръжението или за 
ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на 
предприятието/ съоръжението;  

− изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще 
са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т. ч. под формата 
на отпадъци или в състава на експлозивни изделия; 



 
 

 

 

− промяна на съществуващите или планиране на нови дейности, процеси и/или 
техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, 
в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, в експлозивни 
изделия и/или под формата на отпадъци;  

− промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от 
приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, в т. ч. 
под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия, което води 
до промяна в идентифицираните опасности от възникване на големи аварии;  

− промяна в класификацията на предприятието/съоръжението; 
− промяна на оператора на част от съоръженията в ПСВРП. 

За реализацията на планираната мярка няма необходимост от актуализиране/ 
изменение на уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 на ЗООС на 
„Агрополихим“ АД като ПСВРП, нито от провеждане на процедура за одобряване на 
актуализиран доклад за безопасност по реда на Глава седма, раздел I от ЗООС.  

 


