УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
“Преустройство на цех „Натриев триполифосфат (НТФ)“ за производство на
водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи и
разширение на складово стопанство за фосфорна киселина“
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 (ЗООС)
Инвестиционното предложение предвижда разширяване на продуктовата
листа на Агрополихим АД чрез производство и търговско предлагане на
водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи – гранулирани
продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, както и течни
комбинирани торове. В обхвата на ИП се включва и инвестиционен проект, свързан с
демонтаж на 3 броя компрометирани резервоари за очистена фосфорна киселина и
подмяната им с 3 броя нови резервоари с вместимост по 1778 m3 за продукционна
фосфорна киселина.
Калциевият нитрат е напълно водоразтворимо вещество, което се използва
като тор за фертигация в полското и оранжерийното производство. Предоставя на
растенията два абсолютно необходими хранителни елемента – азот и калций.
Подходящ е за торене на всички култури и почви, но е особено желателен в
интензивните производствени направления – оранжерийно, зеленчуко- и
цветопроизводство, полско зеленчукопроизводство, овощарство (за борба с
горчивите петна по плодовете). Незаменим е при отглеждане на растенията на
различни субстрати или хранителни разтвори.
Магнезиевият нитрат също е напълно водоразтворим тор, който се прилага за
торене с хидропоника, фертигация, дъждовални системи и други видове системи за
напояване. Магнезият е от значение за растежа и развитието на растенията и е
изключително важен за балансираното торене на интензивните култури. Той е
необходим за изграждането на хлорофила, за фотосинтезата, за усвояването на
фосфора (фосфатният метаболизъм), за дишането, за активиране на ензимни
системи и за други важни процеси в растителния организъм, като синтеза и
транспорта на захарите.
Течните комбинирани торове представляват комплекс от макро- и вторични
хранителни елементи (азот, фосфор и калий) в оптимално съотношение, отговарящи
на всички нужди на растенията. Включването на комплекс от микроелементи в
хелатна форма във формулата на продукта предполага безпроблемно усвояване от
растителния организъм по всяко време на вегетацията. Течните комбинирани
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торове представляват воден разтвор на комбиниран тор във форма, устойчива при
атмосферно налягане.
Производството на водоразтворими торове (гранулирани и течни) със
съдържание на вторични хранителни и микроелементи в Агрополихим АД ще се
извършва в обособен за целта цех. Инвестиционното предложение предвижда за
производствените цели да бъдат използвани сградната инфраструктура,
технологичното оборудване и складовите емкости на цеха за производство на
натриев триполифосфат (НТФ).
Производството на НТФ е част от инсталацията за производство на фосфорни
торове, чиято експлоатация е разрешена с Комплексно разрешително (КР) № 68 /
2005 г. (в обхвата на т. 4.3. от Приложение № 4 към ЗООС). Производствената дейност
на цеха за НТФ е прекратена по реда на усл. 16.3. от КР през м. ноември 2008 г.
поради настъпилата глобална финансова криза и стагнация на международните и
регионални пазари. На европейско ниво влизането в сила на законови рестрикции
по отношение употребата на фосфати и други фосфорни съединения в
потребителските детергенти за перилни и измиващи препарати доведе до пълната
липса на пазарна реализация за продукта и съответно до икономическа
нецелесъобразност на производството на НТФ. Производствените мощности на цеха
се поддържат в консервирано състояние в продължение на повече от десетилетие,
което намалява рентабилността на компанията. С цел подобряване на показателите
за ефективност на производството и конкурентоспособността, Агрополихим АД
насочва усилията си към разнообразяване на продуктовата гама чрез производство
на комплексни продукти за земеделското стопанство в съответствие с нуждите на
своите клиенти. В инвестиционната програма на Дружеството се включва
настоящото ИП, което предвижда преустройство на цеха за производство на НТФ с
цел използването на наличните съоръжения и оборудване на техническата
инфраструктура за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни
и микроелементи.
В складовото стопанство за готова продукция (СГП) на цех Фосфорна киселина
са разположени резервоари с различен ефективен капацитет, които могат да
приемат фосфорна киселина, произведена в цеха или доставена със специализирани
танкери по тръбопровод от пристанищен терминал Варна запад. Всеки резервоар е
окомплектован с бъркалка. Чрез система от помпи и тръбопроводи складираната
киселина може да се пренасочва в рамките на СГП от една емкост в друга или към
консуматорите.
На площадката на СГП са разположени и 3 броя резервоари, всеки с вместимост
650 m3, предназначени за съхранение на очистена фосфорна киселина, която
представлява основна суровина за производство на НТФ. Поради икономическата
нецелесъобразност на производството на НТФ, складовите емкости за очистена
фосфорна киселина не са използвани в продължение на повече от 12 години, което
води до компрометиране на конструктивните материали и нарушаване
функционалната годност на съоръженията. В обхвата на настоящото ИП е включен
проект, свързан с демонтаж на компрометираните резервоари за очистена фосфорна
киселина и подмяната им с нови складови емкости за продукционна фосфорна
киселина – 3 броя резервоари с вместимост по 1778 m3. Новите резервоари имат
идентична конструкция и геометрични размери със съществуващия резервоар за
фосфорна киселина (технологична позиция V40200) с вместимост 1778 m3.
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Инвестиционното предложение, разглеждано в неговата цялост, попада в
обхвата на следните категории ИП, посочени в Приложение № 1 на ЗООС:
 т. 6 Интегрирани химически инсталации за производство в промишлен мащаб
на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, където
отделните инсталации са функционално свързани и които са предназначени:
б) за производство на основни неорганични химични вещества;
в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (еднокомпонентни
и сложни торове);
 т. 25 Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение,
включено в приложението, когато това изменение или разширение
самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в
приложението.

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
С ИП се предвижда преустройство на цеха за производство на НТФ. Целта на
проекта е използване в максимална степен на наличните съоръжения и оборудване
на техническата инфраструктура в цеха и монтаж на необходимото допълнително
оборудване с оглед производство на водоразтворими торове (гранулирани и течни)
със съдържание на вторични хранителни и микроелементи.
Предвиденото с ИП преустройство на цеха за производство на НТФ ще доведе
до следната производителност (годишен производствен капацитет) на новите
продукти: 65 000 тона/годишно гранулирани продукти (на основата на калциев
нитрат и/или магнезиев нитрат) и 30 000 тона годишно течни комбинирани торове.
В основата на производствения процес на гранулиран калциев нитрат стои
реакцията на калциев карбонат (варовик СаСО3) с азотна киселина (HNO3) и амоняк
(NH3) с последващо концентриране на получения разтвор, обогатяване с
микроелементи и гранулиране в барабанен гранулатор (Фиг. 1):
5CaCO3 + 11HNO3 + NH3 + 10H2O = 5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O + 5H2O + 5CO2

Условно процесът може да бъде разделен на следните секции:
1. Смилане на варовик;
2. Реакция;
3. Филтрация и коригиране на рН;
4. Концентриране (изпаряване);
5. Гранулация и добавяне на микроелементи;
6. Охлаждане и пресяване;
7. Омасляване;
8. Пречистване на отпадъчни газове;
9. Опаковане на готов продукт.
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Смилането на варовика до необходимите размери се извършва в мелница,
последвано от пресяване/сепариране за отделяне на целевата фракция от ситнежа и
едрата фракция.
Секция Реакция работи в непрекъснат режим, като основното оборудване са 3
броя реактори с потопени бъркалки, в които последователно се подават смлян
варовик и азотна киселина. На този етап протича реакцията на разлагане на варовик
с азотна киселина до получаване на калциев нитрат по уравнението:
CaCO3+2HNO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
Реакцията е мигновена и слабо екзотермична, което води до незначително
увеличаване температурата на получения разтвор. За подтискане на
пянообразуването в реакторите с впръсква деминерализирана вода или процесни
кондензати.
За очистване на получения разтвор от съдържащите се в него онечиствания,
неразтворими частици и неразграден варовик се прилага филтруване. Секция
Филтрация се състои от два последователни филтъра, оборудвани с парни ризи за
поддържане температурния режим на разтвора. За филтруване се използва кизелгур
- фина диатомична пръст, осигуряваща особено висока ефективност при фина
филтрация. Към получения отфилтруван разтвор се добавя амоняк с цел
неутрализиране на остатъчната азотна киселина. Реакцията протича в два
автономни реактора.
Концентрирането на процесния разтвор се извършва последователно в два
изпарителя с низходящ слой - специфичен вид топлообменници за концентриране
на разтвори, които съдържат чувствителни към топлина компоненти.
Гранулацията се извършва в барабанен гранулатор с псевдокипящ слой. За
посявка се използва ретур от фина и смляна едра фракция гранулиран калциев
нитрат. Преди постъпване на разтвора в гранулатора, към него се добавят фино
смлян калиев нитрат и/или предварително подготвени разтвори на микроелементи
– манган, цинк, желязо, мед, бор, молибден и др.
Охлаждането на получените гранули протича в охладителен барабан, където се
подава предварително кондициониран въздух като охлаждащ агент. Готовите
охладени гранули се пресяват през двойно сито за отделяне на целевата (пазарна)
фракция от фината и едрата фракции. Едрата фракция се разтрошава и заедно с
фината се подава в барабанния гранулатор като ретур за посявка. Целевата фракция
преминава допълнително охлаждане в охладител с псевдокипящ слой и постъпва в
омаслителен барабан.
Поради изключителната им хигроскопичност, гранулите калциев нитрат се
нуждаят от омасляване за предпазване от въздушната влага при съхранение.
Омасляването се извършва в омаслителен барабан, където с помпи се впръсква
омасляващ агент.
Омаслените гранули калциев нитрат се опаковат с помощта на опаковъчни и
палетизиращи машини в пластмасови опаковки (полипропиленови, полиетиленови)
с различна вместимост, като използваните разфасовки (тип big bags 500 kg или
торби 10 ÷ 50 kg) зависят от предпочитанията на клиентите.
Всички вентилационни изходи от съоръженията за обработка на твърди
материали, гранулационната секция, охладителите, силозите за съхранение, ситата,
елеваторите са насочени към системата за пречистване на отпадъчни газове.
Третирането се извършва в скрубер тип Вентури. В промивната част на скрубера
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твърдите прахови частици от калциев нитрат моментално се разтварят при контакт
със скруберния разтвор (разтвор на калциев нитрат). В циклонната част на скрубера
се разделят газовата и течната фаза. Скруберният разтвор се извежда от долната
част на съоръжението към скруберен резервоар, а газообразния поток излиза от
горната част към капкоуловител за отстраняване на увлечената течна фаза. За
осигуряване пълна степен на очистване на процесните емисии е предвиден втори
скрубер, в който освен разреден разтвор на калциев нитрат се впръсква и азотна
киселина с цел улавяне в пълна степен на емисиите прах и амоняк. На изход на
втория скрубер също е предвиден демистер (капкоуловител). Пречистените
отпадъчни газове се изпускат в атмосферата през комин.
Алтернативно в инсталацията по същата технологична схема може да се
произвежда магнезиев нитрат, като за изходна суровина вместо калциев карбонат
(варовик) се използва магнезиев карбонат (магнезит).

Фиг. 1. Блок-схема на производството на калциев нитрат

За производството на течни комбинирани торове за листно и почвено торене е
възможно използването на наличните съоръжения и оборудване на техническата
инфраструктура в отделение „Мокра част“ на цех НТФ - реактори, помпи, резервоари,
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филтър преси и прилежащите тръбопроводи от и към тях. Необходимите суровини
за производството са фосфорна киселина, амонячна вода, калиева сол (под формата
на калиев карбонат, калиев нитрат, калиев хлорид) и карбамид.
В реактор-неутрализатор I степен (поз. R5301) посредством помпи се дозират
вода, фосфорна киселина и амонячна вода. Необходимото количество калиева сол
чрез гумено-лентов транспортьор се зарежда в бункер (поз. V5001). След смесване на
течните реагенти в реактор-неутрализатор I степен, към получения разтвор се
добавя на порции калиева сол от бункер V5001 посредством питател (поз. W5201).
При сработване на всички реагенти полученият разтвор се съхранява в сборник (поз.
V5006). Разтворът от резервоар V5006 чрез помпи (поз. P5701/02) се филтрува през
филтър-преси (поз. S5301/02/03). Филтратът се складира в резервоари за
филтруван разтвор (поз. V5031). Посредством помпи полученият разтвор се
транспортира по тръбопровод до реактор-неутрализатор II степен (поз. R5302). В
реактора се добавя карбамид от бункер V5001 посредством питател (поз. W5202).
След като добавеният карбамид се разтвори, към разтвора се добавят вторични
хранителни елементи и микроелементи – предварително подготвени водни
разтвори на магнезиев сулфат, борна киселина/боракс, железен сулфат, манганов
сулфат, меден сулфат, цинков сулфат, амониев молибдат, както и хелатиращ агент (на
основата на EDTA).
Разтворът от реактор-неутрализатор II степен се складира в резервоари за
готов продукт (поз. V54101/02). Посредством помпи той се транспортира по
тръбопровод към автоматична бутилираща линия за опаковане в туби с вместимост
3, 5 и 10 l или в бидони по 1000 и 5000 l (Фиг. 2).

Фиг. 2. Блок-схема на производството на течни комбинирани торове
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С ИП се предвижда и разширение на складовото стопанство за фосфорна
киселина чрез изграждане на резервоарна група от 3 броя нови стоманени
резервоара (технологични позиции V40300, V40400, V40500), всеки с обем 1778 m³.
Новопроектираните резервоари ще бъдат разположени в рамките на СГП на цех
Фосфорна киселина, на мястото на съществуващи 3 броя складови резервоари за
очистена фосфорна киселина, които ще бъдат демонтирани преди започване на
строителството (Фиг. 3).

Фиг. 3. Разположение на емкостите в СГП на цех Фосфорна киселина

Резервоарите ще бъдат вертикални, цилиндрични, открити (без покрив) с
диаметър 12,50 m и височина 15,30 m, което ще осигури номинален обем 1778 m 3 и
работен обем от порядъка на 1600 m3 за всеки един резервоар. Всеки съд е снабден с
необходимите за осигуряване на технологичния процес щуцери. Корозионната
устойчивост на резервоарите ще бъде осигурена, като вътрешната стена на
резервоарите ще бъде гумирана, а дъното и цилиндричният корпус до височина 1,5
m ще бъдат покрити с графитни плочи.
За обслужване на електрическите двигатели, технологично оборудване и
контролно-измервателни прибори (КИП), разположени над резервоарите, ще се
използват метални площадки и пътеки, монтирани над резервоарите на кота +17,70
m. Достъпът до тях ще се осигури от метална стълбищна клетка (от кота ±0,00 до
кота +17,70), монтирана в източния край на резервоарната група.
По аналогия на съществуващите резервоари в СГП, във всеки от
новопроектираните резервоари ще се монтира бъркалка, в долния край на която ще
има монтирани лопатки (под ъгъл), така че да се осигурява постоянна циркулация
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на съдържанието с цел предотвратяване образуването на налепи по дъното и
стените на съда.
Към всеки резервоар се предвижда да се монтират по две центробежни помпи,
с помощта на които ще се транспортира фосфорната киселина към другите складови
емкости в СГП или към вътрешнозаводските консуматори. Помпите ще се
разположат в близост до съответния резервоар върху стоманобетонови
фундаменти. Охлаждането и уплътняването на салниците на помпите ще се
извършва с подаване на дозирано количество свежа вода към тях. Предвидена е
тръбопроводна подвръзка на всяка помпа към водоснабдителната система за свежа
(язовирна) вода на производствената площадка, осигуряваща необходимото
налягане на подаваната вода 5 - 6 barg. На всяка тръбопроводна линия за свежа вода
към съответната помпа са предвидени иглен вентил за точно задаване на определен
дебит, индукционен разходомер (ротаметър) за отчитане и сумиране на общия дебит
вода към помпата и ръчна спирателна арматура.
Всеки резервоар ще се монтира върху ивичен стоманобетонов фундамент с Іобразни профили за контролиране състоянието на дъното на резервоара.
Резервоарите и помпите ще бъдат разположени в обща стоманобетонова вана
(котлован), оградена с бетонна обваловка. Номиналният обем на котлована е около
1007 m3, а свободният - около 850 m3. Котлованът няма гравитачна връзка с
канализационната система на площадката. За дрениране на котлована от
евентуални разливи на фосфорна киселина е предвидена вертикална потопяема
помпа с дебит 80 m3/h, разположена в дренажна шахта с обем около 20 - 27 m3. В
шахтата ще бъде монтирана пропелерна бъркалка за хомогенизиране на събрания в
шахтата флуид и предотвратяване утаяването на твърда фаза по дъното й.
За осигуряване на корозионна устойчивост при евентуални разливи на
фосфорна киселина, всички стоманобетонови конструкции (фундаменти, дъно,
стени, канали и шахта на котлована) ще бъдат изпълнени с облицовка от киселинно
устойчиви плочки/тухли.
Предвижда се запълването с фосфорна киселина на всеки един от трите
новопроектирани резервоара да става в горната част от следните места:
• чрез съществуващ тръбопровод за фосфорна киселина, доставящ киселина от
специализиран танкер на пристанищен терминал Варна запад или от другите
резервоари в СГП. Към всеки от новопроектираните резервоари
тръбопроводът завършва с ръчен вентил и автоматична клапа. Приливът към
всеки от резервоарите се осъществява с тръба, потопена до 2 m от ръба на
резервоара;
• чрез новопроектиран тръбопровод от вътрешните изпарения (№№ 1, 2, 3 и 4)
в цех Фосфорна киселина;
• чрез новопроектиран тръбопровод от външното изпарение № 5 към цеха.
За контролиране запълването на всеки един от резервоарите са предвидени
нивомери, които при високо ниво включват аларма в залата при дежурния персонал.
За извеждане на фосфорната киселина на всеки от новопроектираните
резервоари са предвидени по три щуцера, разположени съответно на кота +10,00 m,
кота +4,50 m и кота +1,30 m. Щуцерите са разположени в една линия по височина на
резервоара и с общ тръбопровод фосфорната киселина се подава към съответната
центробежна помпа, която я насочва по тръбопровод към някой от съществуващите
складови емкости в СГП, към вътрешнозаводските консуматори или към
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тръбопровода до пристанищен терминал Варна запад (в случай на експедиция на
фосфорна киселина с танкери).
В обхвата на ИП се предвижда и изграждането на сграда за разполагане на 2
броя сухи трансформатори. Сградата ще бъде разположена на югоизток от
площадката за изграждане на трите нови резервоара за фосфорна киселина (Фиг. 4).

Фиг. 4. Ситуационен план на предвидените за изграждане резервоари и
трансформаторен пост

Сградата е едноетажна със следните размери в план: дължина 17,65 m, ширина
от ос 1 до ос 5 - 5,60 m, а от ос 5 до ос 6 - 6,60 m и височина до борда 4,15 m.
Разширението между оси 5 – 6 е симетрично разположено на останалата част от
сградата. На кота ±0,00 в по-тясната част между оси 1 – 5 са разположени помещение
за КИП, помещение за честотни задвижвания и помещение за разпределително
устройство (РУ) 0,4 kV. В по-широката част между оси 5 – 6 е разположено
помещение за 2 броя сухи трансформатори.
Носещата конструкция – колони, греди и покривна плоча и бордовете на
покрива са от монолитен стоманобетон. Вътрешните преградни стени, стената по ос
5 и фасадните стени са тухлени. Покривът е плосък, топъл с двустранен наклон от 3
%. Отводняването е външно посредством воронки и водосточни тръби Ø 80 mm,
разположени на северната и южната фасади и се оттичат свободно на терена.
Подовете в помещенията между оси 1 – 5 са от гранитогресни плочки, а в
помещението за трансформатори е предвиден шлайфан бетон. Всички стени и
тавани се измазват с гладка варова мазилка, шпакловат се и се боядисват с латекс.
Фасадите се измазват с фасадна мазилка. Цокълът на сградата и бордът се
обработват с мозаечна мазилка. Вратите са метални с изолация от вата с дебелина 5
cm и са боядисани с алкидна блажна боя.
Общата площ за реализация на ИП включва застроената площ на
съществуващата сградна и техническа инфраструктура на цех НТФ (промишлена
сграда, склад за готов продукт, силози за съхранение) – приблизително 3000 m2. За
изграждане на метална конструкция, където да бъдат разположени необходимите
допълнителни съоръжения (производствено и спомагателно оборудване) за
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производство на калциев и/или магнезиев нитрат е предвидена свободна
(незастроена) площ – приблизително 1700 m2. Общата площ за разширението на
складовото стопанство за фосфорна киселина включва съществуващата площадка
на резервоарите за очистена фосфорна киселина, които ще бъдат демонтирани и
заменени с три броя нови резервоари всеки с обем 1778 m3 (приблизително 800 m2)
и необходимата площ за изграждане на трансформаторната сграда (около 105 m2).
При реализацията на ИП няма необходимост от други (допълнителни),
свързани с предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности. Не се
предвижда промяна на съществуваща или необходимост от изграждане на нова
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).
Предвидено е пилотно фундиране за изграждане на фундаментите, 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 ПИ с
идентификатори 20482.505.516, 20482.505.461 и 20482.505.454 по кадастралната
карта (КК) на гр. Девня и няма връзка с други съществуващи или одобрени с
устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие. Вид на територията –
урбанизирана, начин на трайно ползване – за химическата и каучукова
промишленост, собственик - Агрополихим АД.
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. Реализацията на ИП не противоречи на
действащите одобрени планове в района.
За реализация на предвидените с ИП строителни дейности е необходимо
провеждане на процедурите по реда на Глава осма „Инвестиционно проектиране и
разрешаване на строителството“ и Част трета „Строителство“ от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Орган за разрешаване на строителството: Главен архитект на Община Девня.
Няма необходимост от издаване на други съгласувателни/разрешителни
документи по реда на специален закон (различен от ЗООС).
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
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обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на
нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Инвестиционното предложение ще се реализира върху част от собствени на
възложителя ПИ с идентификатори 20482.505.516, 20482.505.461 и 20482.505.454 по
КК на гр. Девня. Имотите са разположени в индустриалната зона на гр. Девня,
община Девня, в границите на основната производствена площадка на Агрополихим
АД (Фиг. 5).

Фиг. 5. Извадка от КК на гр. Девня с местоположение на производствената
площадка на Агрополихим АД

Производствената площадка на възложителя, в т. ч. терените за реализация на
ИП, се намира извън границите на населените места. Най-близко разположените
обекти, подлежащи на здравна защита (по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС), и отстоянията до тях (измервани по права
линия) са представени в Табл. 1.
Табл. 1. Отстояния до обекти, подлежащи на здравна защита

Обект, подлежащ на защита

Жилищни сгради
кв. Повеляново на гр. Девня
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
ОДЗ „Здравец“

Отстояние от площадката
за производство на
водоразтворими торове

Отстояние от площадката за
изграждане на 3 броя
резервоари за Н3РО4

1960 m на северозапад
2100 m на северозапад

1890 m на северозапад
2000 m на северозапад

1170 m на северозапад

1110 m на северозапад

В радиус от 3000 m около производствената площадката на възложителя няма
разположени лечебни заведения, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти
за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове,
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ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни
басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони,
атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обекти за производство на храни
по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и
тържищата за храни. Терените, предвидени за реализация на ИП, не попадат в
рамките на територии за опазване на обектите на културното наследство. Районът е
индустриална зона, съседните площи са с производствено предназначение.
Производствената площадка на възложителя, в т. ч. имотите, в които е
предвидена реализацията на ИП, не са разположени в защитена територия по
смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в защитени зони (ЗЗ) от
мрежата НАТУРА 2000, чувствителни и/или влажни зони. Най-близко разположената
ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ – непосредствено граничеща с южната
граница на производствената площадка, а най-близо разположената защитена
територия – защитена местност (ЗМ) „Побити камъни“ e на отстояние около 1000 m
в североизточна посока от границата на производствената площадка (Фиг. 6 и Фиг.
7).
Предвид факта, че ИП 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. Реализацията на ИП няма
да засегне природните местообитания и видове, обект на защита в ЗЗ, ключови
елементи на ЗЗ и/или съседни местообитания или популации на защитени видове.
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
трансграничен характер на въздействие.
Няма необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура. Производствената площадка на възложителя е ситуирана в
урбанизирана среда с развита инфраструктура и осигурен транспортен достъп по
съществуващата пътна мрежа.

Фиг. 6. Карта с нанесени граници на Агрополихим АД и местоположението на
най-близките защитени зони
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Фиг. 7. Карта с нанесени граници на Агрополихим АД и местоположението на
най-близките защитени територии

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

В етапа на строителството се предвижда използване на строителни материали,
енергия и вода. Необходимите количества вода и електроенергия ще се осигурят от
изградените и функциониращи снабдителни и разпределителни мрежи на
площадката. Необходимите строителни материали съгласно предвидените в
инвестиционния проект количества и спецификации ще бъдат закупувани от
апробирани доставчици.
В етапа на експлоатацията при производството на водоразтворими торове с
вторични хранителни и микроелементи ще се използват следните ресурси:
- Вода за производствени нужди, вкл. за охлаждане;
- Енергия (електрическа и топлоенергия) за производствени нужди;
- Кизелгур (диатомична пръст) като филтруващ агент;
- Варовик/магнезит като суровина за производството;
- Природен газ за сушене на суровини и готови гранулирани продукти.
Съгласно предвижданията на проекта, необходимите количества за
водоснабдяване по цели за нуждите на ИП са следните (посочените стойности са
ориентировъчни предвид идейната фаза на проектиране към момента на изготвяне
на настоящото уведомление):
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 За охлаждане:
 500 m3/h от съществуващ водооборотен цикъл (ВОЦ) I, осъществяващ
рециркулация на вода за охлаждане на производствени съоръжения в
процеса на работата им. ВОЦ I осигурява в затворен цикъл вода за
охлаждане с капацитет 14400 m3/h в цеховете от инсталацията за
производство на азотни торове, чието реално потребление не надхвърля
9000 m3/h, което гарантира необходимия дебит на оборотна
(рециркулационна) вода за охлаждане на съоръженията, предвидени с ИП,
без необходимост от водовземане на допълнителни количества;
 50 m3/h вторична свежа вода от цех Азотна киселина за охлаждане на
реакторите при производството на течни комбинирани торове (повторно
използване на вода в нерециркулационна схема);
 За производствени нужди:
 20 m3/h химически обезсолена вода (ХОВ) за влагане в производството на
водоразтворими торове (гранулирани и течни). ХОВ се деминерализира в
действаща инсталация за водоподготовка на цех Флуиди с капацитет 250
m3/h, който надвишава двойно реалната консумация на обезсолена вода в
производствените инсталации на Агрополихим АД, поради което за
реализацията на ИП няма необходимост от осигуряване на допълнително
количество вода за производствени нужди;
 50 m3/h вторична свежа вода от цех Азотна киселина за производството на
течни комбинирани торове;
 За питейно-битови нужди на обслужващия персонал (очаквана бройка 40 души
при непрекъснат режим на производство и 12-часов сменен график на работа):
0,2 m3/h от съществуващата водопроводна мрежа за питейни води на
площадката, захранвана от собствено водовземно съоръжение за водовземане
от подземни води Сондаж Р-148х.
Реализацията на ИП 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.
Съгласно предвижданията на идейния проект, реализацията на ИП няма да
доведе до необходимост от водовземане на допълнителни количества вода, нито до
превишаване на разрешения годишен воден обем (лимит) за различните цели на
водоползване съгласно издадените разрешителни документи.
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Необходимите количества електроенергия за задвижване на основното и
спомагателно оборудване за производство на водоразтворими торове с вторични
хранителни и микроелементи (гранулирани и течни) ще се доставят от
съществуващата и функционираща електроснабдителна система на площадката на
Агрополихим АД. С проекта се предвижда 1 брой бетонен комплектен
трансформаторен пост (БКТП), в който да бъдат разположени два броя сухи
трансформатори 6,3/0,4 kV с необходимата мощност, така че всеки един
самостоятелно да може да захранва цялото електрооборудване на цеха, както и
разпределителна уредба 0,4 kV с две секции с равно натоварване и необходимите
изводи и кабелни трасета за захранване на консуматорите.
Топлоенергията под формата на пара ниско и средно налягане ще се доставя от
собствени на възложителя парогенераторни мощности на производствената
площадката, чиято експлоатация е разрешена с усл. 2 на КР № 68 / 2005 г.
Реализацията на ИП не е свързана с необходимост от увеличаване на
производствения капацитет и/или с промяна в режимите на работа на
съществуващите парогенераторни мощности.
Природен газ ще се доставя от съществуващата газоразпределителна мрежа на
производствената площадка на възложителя.
Варовик/магнезит и кизелгур в необходимите за производствените нужди
количества и стандартизирани качествени показатели ще се доставят от
апробирани доставчици в региона.
В периода на експлоатация на новопроектираните резервоари за фосфорна
киселина ще се използват вода и електрическа енергия. Вода е необходима за
охлаждане салниците на помпеното оборудване и ще се осигурява от съществуващ
тръбопровод за свежа (язовирна) вода на площадката на СГП, подаващ вода за
охлаждане на помпеното оборудване на останалите резервоари в СГП, както и за
захранване на два аварийни душа за осигуряване безопасността на обслужващия
персонал. Душовете ще бъдат захранени от водоснабдителната мрежа за питейна
вода в цех Фосфорна киселина и снабдени с фонтанки за измиване на лицето при
непредвидена авария на оборудването и изтичане/изпръскване с фосфорна
киселина. Консумацията на вода в периода на експлоатация на новопроектираните
резервоари за фосфорна киселина няма да доведе до превишаване на разрешения
годишен воден обем (лимит) за различните цели на водоползване съгласно
действащите
разрешителни
документи.
Няма
необходимост
от
промяна/реконструкция на съществуващата и функционираща водоснабдителна
система, нито във вътрешните водоразпределителни мрежи на площадката във
връзка с осъществяване на ИП.
Електроенергия в периода на експлоатация на новопроектираните резервоари
ще е необходима за захранване двигателите на помпеното оборудване и ремонтните
табла, за подгряване на тръбопроводи с обогревни линии и за осветление.
Необходимите количества електроенергия ще се осигуряват от електропреносната
мрежа на производствената площадка. В обхвата на ИП е предвидено изграждане на
нов трансформаторен пост с 2 броя сухи трансформатори Un = 6/0,4 kV и прилежащо
окабеляване за осигуряване на необходимото захранване за оборудването с
електрическо задвижване.
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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
При реализацията на ИП не се очаква 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

В етапа на строителството ще се отделят минимални количества
неорганизирани емисии на прах при извършването на изкопни работи и отработени
газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на строителната техника и
механизацията на обекта - азотни и серни оксиди, сажди, различни видове
въглеводороди и др. Въздействието ще е незначително и краткотрайно за периода
на строителните дейности. Предвид местоположението на площадката извън
границите на населеното място е малко вероятно тези замърсители да надхвърлят
граничните стойности и да имат изразен неблагоприятен ефект върху качеството на
атмосферния въздух.
При експлоатация на съоръженията за производство на водоразтворими
торове с вторични хранителни и микроелементи ще се отделят организирани
емисии на вредни вещества във въздуха, както следва:
- прахообразни вещества – емисии на общ прах при товарене, разтоварване,
складиране и преработка на твърди прахообразни материали (варовик,
магнезит, кизелгур, гранулиран готов продукт);
- амоняк при производството на минерални торове, съдържащи азот, фосфор и
калий, включително при процеса на гранулиране и сушене;
- азотни оксиди при изгаряне на природен газ в горивна камера, в която
газовете, отделени в процеса на горенето, се използват за сушене на суровини
и готови гранулирани продукти.
За третиране на отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни)
са предвидени пречиствателни съоръжения, осигуряващи необходимата степен на
пречистване за спазване на нормите за допустими емисии, предвидени в чл. 57 на
Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране
В етапа на строителството се очаква образуване на строителни отпадъци с код
и наименование:
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 04 05 - Чугун и стомана.
Преди изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) за реализацията
на ИП ще бъде разработен и утвърден по съответния нормативен ред План за
управление на строителните отпадъци (ПУСО) в съответствие с изискванията на чл.
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8 и чл. 9 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, който включва прогнозни количества на
образуваните строителни отпадъци, мерки за управление, дейности и степен на
материално оползотворяване.
Образуваните в етапа на строителството отпадъци ще се третират в
съответствие с мерките, предвидени в ПУСО, приложимите нормативни изисквания
по управление на отпадъците и условията в КР № 68 / 2005 г.
В етапа на експлоатация при производството на калциев и/или магнезиев
нитрат се очаква образуване на производствен отпадък - утайка (кек) от
филтруване на разтвора калциев и/или магнезиев нитрат с използване на
филтруващ агент от кизелгур. Отпадъкът ще бъде класифициран по реда на Наредба
№ 2 за класификация на отпадъците в групата на отпадъците от производство,
формулиране, доставка и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от
химични процеси с участие на азот и от производство на торове. В хода на
инвестиционното проектиране ще бъде изследвана възможността филтърната
утайка да бъде подложена на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 –
рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване
на SiO2 при производство на комплексни торове – DAP и NPK) в инсталацията за
производство на фосфорни торове – троен суперфосфат TSP и комплексни торове –
МАР, DAP и NPK (разрешена с усл. 2 на КР № 68 / 2005 г.). При невъзможност за
извършване на операция по оползотворяване R5 на площадката, отпадъкът може да
бъде депониран на депо за неопасни отпадъци при спазване изискванията на Раздел
2 от Приложение № 1 на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци. Всички дейности с образувания при производството на
калциев и/или магнезиев нитрат отпадък ще бъдат извършвани от лица,
притежаващи необходимите разрешителни документи съгласно ЗУО за
осъществяване на съответната дейност.
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 проекта за преустройство на цех НТФ с цел производство
на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи е свързана
с образуване на отпадъчни води. Във фазата на експлоатация ще се формират
следните видове отпадъчни води (по потоци):
- Дъждовни: дъждовните води от покривните конструкции и отводнителните
площи на съществуващите сгради и съоръжения на цех НТФ се заустват в
площадковата дъждовна канализация. Предвидено е дъждовните води от
покривните конструкции на новоизградените съоръжения да се улавят чрез
улуци и посредством водосточни тръби да се заустват към най-близката шахта
на съществуващата дъждовна канализация на производствената площадка.
Отводняването на площадката от повърхностно стичащи се дъждовни води ще
бъде решено чрез оформяне на подходящи наклони и заустване в
съществуващата дъждовна канализация. Предвид условно чистия характер на
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-

-

дъждовните и площадковите води, няма необходимост от проектиране и
изграждане на пречиствателно/и съоръжение/я за този поток отпадъчни води.
Той ще бъде заустван в повърхностен воден обект (чрез коригирано дере Бял
канал в Белославско езеро) в състава на смесен поток отпадъчни води
(производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ I и дъждовни) при спазване
на приложимите условия на КР.
Битово-фекални: отпадъчните води с битово-фекален характер ще се формират
от санитарните помещения за обслужващия персонал. Потокът ще бъде
отвеждан
към
съществуващата
битово-фекална
канализация
на
производствената площадка на възложителя, откъдето ще се зауства в състава
на общия поток битово-фекални води в канализационната система на
населеното място при спазване условията в договора с лицето, което я
експлоатира.
Производствени: производствени отпадъчни води от производството на
гранулирани торове на основата на калциев и/или магнезиев нитрат няма да се
формират. Технологичната схема на процеса съгласно идейния проект
предвижда всички образувани процесни кондензати да се оползотворяват в
основните фази на производствения процес (реакция, филтрация, изпарение и
концентриране, гранулация, омасляване и при пречистване на отпадъчните
газове) с цел пълно усвояване на използваните суровини и спомагателни
материали и максимална ефективност на процеса. По проектни данни от
съоръженията за производство на гранулирани торове на основата на калциев
и/или магнезиев нитрат ще се формират единствено дъждовни води от
отводнителните площи и кондензирала атмосферна влага от охлаждане на
въздуха при поддържане на температурния режим, за които с работния проект
ще бъде предвидено включване в най-близката шахта на канализационната
мрежа за дъждовни води на площадката.
При производството на течни комбинирани торове се образуват
производствени отпадъчни води от процеса на филтрация на реагентния
разтвор в количество 45 - 50 m3/h. Отпадъчните води представляват силно
разреден процесен шлам (под 1 % сухо вещество по проектни данни), който ще
се отделя от филтър-пресите (поз. S5301/02/03), осъществяващи филтруване
на разтвора, получен в реактор-неутрализатор I степен (поз. R5301). По
проектни данни (на фаза идеен проект), количество и съставът на процесния
шлам (като сухо вещество), образуван при производството на течни
комбинирани торове, са следните:
- Количество: 60 – 70 kg/h
- Общ Р2О5: 15 %
- Водоразтворим Р2О5: 6,4 %
- Общ азот: 0,1 %
- Азот амониев: 0,1 %
- Сулфати: 0,08 %
- Калий: 4,2 %
Проектният товар на отпадъчния поток (съгласно проектните концентрации на
основните замърсители и очаквания средночасов дебит) съответства на
капацитета (пречистващата способност) на собствената пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ) на възложителя (Табл. 2), поради което се
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предвижда разреденият процесен шлам да се дренира в площадковата
канализация за производствени отпадъчни води и да се подава за пречистване
в ПСОВ.
Табл. 2. Проектно натоварване на отпадъчния поток от производство на течни
комбинирани торове и капацитет на ПСОВ
Показател

Отпадъчни води от
производство на течни
комбинирани торове
45 - 50 m3/h
под 1,5 mg/dm3

Проектен капацитет на ПСОВ
Средни
Максимални
стойности
стойности
470* m3/h
555 m3/h
2 mg/dm3
5 mg/dm3

Дебит
Азот амониев
Неразтворени
1000 - 1300 mg/dm3
1010 mg/dm3
1420 mg/dm3
вещества
Фосфати
180 - 200 mg/dm3
1929 mg/dm3
2441 mg/dm3
(като общ фосфор)
Сулфати
10 - 50 mg/dm3
446 mg/dm3
588 mg/dm3
Флуориди
250 - 300 mg/dm3
590 mg/dm3
850 mg/dm3
* реален средночасов дебит съгласно измервателно устройство в ПСОВ: 285 m3/h

В производството на течни комбинирани торове се предвижда използване на
вода за охлаждане на реакторите (количество по проектни данни 50 m3/h) в
отворена (нерециркулационна) схема. С проекта се предвижда за тези цели да
бъде използвана повторно водата, подавана в цех Азотна киселина за
охлаждане на началните тарелки в абсорбционна колона С2101А, след
напускането й на колоната, с което да се осигури максимална степен на
ефективност при употребата на вода за производствени нужди (вкл. за
охлаждане) в инсталациите на Агрополихим АД. За охлаждащата вода от
производството на течни комбинирани торове се предвижда заустване в найблизката шахта на дъждовната канализация на площадката поради условно
чистия й характер – повърхностни води, добити чрез водовземане от язовир
„Георги Трайков“, които са използвани единствено за охлаждане на
производствени съоръжения в процеса на работата им без осъществяване на
контакт с процесни флуиди.
Ситуационна схема в мащаб 1:2000 с отразени трасета на клоновете на
водоснабдителната и канализационна мрежа на производствената площадка на
Агрополихим АД, които обслужват площадката, предвидена за производство на
водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи, е приложена
към настоящото уведомление. На схемата са отбелязани точките на
подвързване към съответните клонове на водоснабдителната мрежа на
площадката, откъдето ще бъдат проектирани необходимите довеждащи
тръбопроводи до съответните консуматори в обхвата на ИП. При
разработването на работния проект ще бъде проектирано подвързването на
източниците на отпадъчни води в обхвата на ИП към най-близките
съществуващи шахти на съответните клонове на канализационната мрежа
(дъждовна, битово-фекална и промишлена).
В проекта за изграждане на 3 броя резервоари за фосфорна киселина, по
аналогия със съществуващите резервоари за фосфорна киселина в СГП, е
предвидено те да бъдат разположени в котлован, изолиран с
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киселиноустойчива
изолация.
Както
всички
останали
котловани,
новопроектираният също няма гравитачна връзка с канализационната система
на площадката и е предназначен да улавя и събира аварийни течове и
евентуални разливи на фосфорна киселина. За дренирането на котлована е
предвидена вертикална потопяема помпа, разположена в дренажна шахта с
монтирана бъркалка. В случай на разливи на киселина, посредством помпата
събраното в котлована количество се изпраща към свободен обем в здрав
резервоар от СГП. При нормална експлоатация в обема на котлована се събират
дъждовни води и води от дрениране на помпи и тръбопроводи, които се
оттичат в дренажната шахта, откъдето с помощта на помпата се изпомпват към
съществуваща шахта на канализационната мрежа за производствени води и се
подават за пречистване към собствена на възложителя пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ).

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):
Предвиденото разширение на съществуващото складово стопанство за
фосфорна киселина е свързано с наличие на площадката на предприятието на
опасно химично вещество, което не е поименно изброено в Част 2 и не попада в
категориите на опасност, изброени в Част 1 на Приложение № 3 на ЗООС.
Проектът за преустройство на цех НТФ с цел производство на водоразтворими
торове с вторични хранителни и микроелементи е свързан с обработка на
произвеждани от възложителя междинни продукти, които попадат в обхвата на
Приложение № 3 на ЗООС – амоняк, амонячна вода и азотна киселина. Част от
предвидените за процеса суровини и/или спомагателни материали – калиев нитрат
и източници на микроелементи са поименно изброени в Част 2 или попадат в
категориите опасни вещества, упоменати в Част 1 на Приложение № 3 към ЗООС.
Пълен списък на веществата/смесите, които ще се използват за производство на
водоразтворими торове (гранулирани на основата на калциев и/или магнезиев
нитрат и течни комбинирани торове) с вторични хранителни и микроелементи,
техните категории на опасност и класификацията им по Приложение № 3 на ЗООС е
представен в табличен вид по-долу.
Заключението от извършеното преразглеждане по чл. 7 от Наредбата за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях е, че
реализацията на ИП ще доведе до:
 изграждане и въвеждане в експлоатация на нови/допълнителни съоръжения,
в които ще са налични опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС;
 планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични
опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС;
 промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от
Приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението.
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Наименование

Формула

CAS №

EC №

калиев карбонат

K2CO3

584-08-7

209-529-3

железен сулфат
хептахидрат

FeSO4(H2O)7

7782-63-0

231-753-5

магнезиев сулфат
хептахидрат

MgSO4(H2O)7

10034-99-8

600-073-4

моноетаноламин

C2H7NO

141-43-5

205-483-3

EDTA

C10H12N2Na4O8

64-02-8

200-573-9

амониев молибдат
борна киселина

(NH4)6Mo7O24(H2O)4
H3BO3

12027-67-7
10043-35-3

234-722-4
233-139-2

калиев нитрат

KNO3

7757-79-1

231-818-8

манганов сулфат
монохидрат

MnSO4(H2O)

10034-96-5

232-089-9

цинков сулфат
хептахидрат

ZnSO4(H2O)7

7446-19-7

231-793-3

боракс

Na2B4O7(H2O)10

1303-96-4

SiO2

68855-54-9

кизелгур
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272-489-0

Клас/категория на опасност съгласно
Регламент 1272/2008
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3 (resp. system, inhalation)
Accute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Not classified
Accute Tox. 4
Accute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Accute Tox. 4
STOT SE 3 (resp. system, inhalation)
Aquatic Chronic 3
Accute Tox. 4 (oral)
Eye Dam. 1
Accute Tox. 4 (inhalation)
Not classified
Repr. 1B
Ox. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3 (not specified)
STOT RE 2 (CNS, lungs)
Aquatic Chronic 2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
Not classified

Н-фрази

Н315, кат. 2
Н319, кат. 2
Н335, кат. 3
Н302, кат. 4
Н315, кат. 2
Н319, кат. 2
N.A.
Н302, кат. 4
Н312, кат. 4
Н314, кат. 1В
Н332, кат. 4
Н335, кат. 3 Н412,
кат. 3
Н302, кат. 4
Н318, кат. 1 Н332,
кат. 4
N.A.
Н360FD
Н272, кат. 2
Н315, кат. 2
Н319, кат. 2
Н335, кат. 3
Н373, кат. 2
Н411, кат. 2

Н302, кат. 4
Н318, кат. 1
Н400, кат. 1
Н410, кат. 1
H360FD, кат. 1В
N.A.

Класификация по
Прил. № 3 на ЗООС
не
не
не
не

не
не
не

да
поименно изброено
да
Е2
да
Е1
не
не
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Клас/категория на опасност съгласно
Регламент 1272/2008
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Наименование

Формула

CAS №

EC №

меден сулфат
пентахидрат

CuSO4(H2O)5

7758-98-7

231-847-6

амоняк

NH3

7664-41-7

231-635-3

Flam. Gas 2
Press. Gas
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2

азотна киселина

HNO3

7697-37-2

231-714-2

амониев нитрат

NH4NO3

6484-52-2

Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Met. Corr. 1
Ox. Sol. 3
Eye Irrit. 2

амонячна вода

NH4ОН

калциев карбонат

СаСО3

471-34-1

207-439-9

Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3 (resp. system, inhalation)
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
STOT SE 3 (resp. system, inhalation)
Not classified

MgCO3

546-93-0

208-915-9

Not classified

7447-40-7
57-13-6
7664-38-2

231-211-8
200-315-5
231-633-2

Not classified
Not classified
Skin Corr. 1B

природен газ

KCl
CH₄N₂O
Н3РО4
СН4

8006-14-2

232-343-9

Flam. Gas 1

омаслител

магнезиев карбонат
калиев хлорид
карбамид
фосфорна киселина

22 | с т р .

Н-фрази

Н302, кат. 4
Н315, кат. 2
Н319, кат. 2
Н400, кат. 1
Н410, кат. 1

H221, кат. 2
Н280
Н331, кат. 3
Н314 , кат. 1В
Н400, кат. 1
Н411, кат. 2
Н331, кат. 3
Н314, кат. 1А
Н290, кат. 1
Н272, кат. 3
Н319, кат. 2
H301, кат. 3
Н318, кат. 1
Н332, кат. 4
Н335, кат. 3
Н314, кат. 1В
Н400, кат. 1
Н335, кат. 3
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
Н314, кат. 1В
H220, кат. 1

Класификация по
Прил. № 3 на ЗООС
да
Е1
да
поименно изброено

да
Н2

да
поименно изброено
не

да
Е1
не
не

не
не
не

да
поименно изброено
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С оглед на заключенията от извършеното преразглеждане по реда на чл. 7 е
изготвено уведомление за класификация на ПСВРП съгласно Приложение № 1 към
Наредбата, което съдържа подробна информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични на площадката на предприятието с оглед
реализацията на ИП. Уведомлението за извършената класификация е подадено до
РИОСВ – Варна в качеството му на компетентен орган по Глава шеста, Раздел III от
ЗООС едновременно с информирането по чл. 95, ал. 1 (вх. № 28-00-5828 / 21.08.2020
г.). Уведомлението е разгледано от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по околна среда и потвърдено по реда на чл. 103, ал. 7 от ЗООС с писмо изх.
№ УК-2991 / 10.12.2020 г.
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