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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) 

Агрополихим АД е собственик и оператор на депо за неопасни отпадъци – депо 
за фосфогипс, находящо се в местностите „Корията“, „Фазанарията“ и „Дренака“ в 
землището на гр. Девня. Депото се състои се от 4 броя клетки (с последователна 
номерация от 1 до 4) с обща площ 244,4 дка, разположени в границите на поземлени 
имоти (ПИ) с идентификатори 20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 
20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132, 20482.248.91 и 
20482.280.61 по кадастралната карта (КК) на гр. Девня. Депото е предназначено за 
приемане и извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 
(специално изградени депа) на неопасни отпадъци, генерирани основно от 
производствената дейност на Агрополихим АД.  

Проектният капацитет на клетки 1 и 2 е изчерпан в края на м. февруари 2019 г., 
а към настоящия момент в експлоатация са клетки 3 и 4. Депонирането на отпадъци 
в клетки 3 и 4 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. 
Запълнените участъци от клетки 1 и 2, които не са контактни с клетките в 
експлоатация 3 и 4, подлежат на техническа и биологична рекултивация. 

С оглед намаляващия свободен обем на депото се налага предприемането на 
необходимите правни и фактически действия за осигуряване на нови площи за 
поетапно разширяване, което ще увеличи общия капацитет и периода на 
експлоатация на депото. 

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда разширение на действащото 
депо за фосфогипс на Агрополихим АД чрез изграждане на два броя нови клетки (с 
номера 5 и 6) в границите на ПИ с идентификатори 20482.280.133, 20482.280.51, 
20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 
20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30, находящи се 
южно от депото, в местността „Дренака“, в землището на гр. Девня. Общата площ на 
имотите възлиза на 248,6 дка. 

За имотите, в рамките на които се предвижда реализацията на ИП, 
представляващи ПИ в горски територии – частна държавна собственост, 
Агрополихим АД в качеството си на инвеститор, упълномощен от Министерството 
на земеделието, храните и горите (упражняващо правото на собственост чрез 
Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен и Териториално поделение 
Държавно горско стопанство – гр. Суворово) провежда процедури по реда на Глава 
трета, раздел V от Закона за горите (ЗГ) за промяна предназначението им и 
последващото им закупуване: 

• Със Заповед № 1002-72 / 26.02.2020 г. на кмета на община Девня е одобрен 
проект на специализиран подробен устройствен план – план за застрояване 
(СПУП-ПЗ) на депо за фосфогипс, разположено в ПИ с идентификатори 
20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 
20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 
20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30, с който са конкретизирани 
устройството на територията и конкретното предназначение на всеки ПИ. За 
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СПУП-ПЗ е преценена необходимостта от извършване на екологична оценка 
съгласно процедурния ред, предвиден в Глава втора на Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 
Процедурата е приключена с издаването на Решение № ВА-7/ЕО/2020 г. на 
директора на РИОСВ – Варна да не се извършва екологична оценка, на чието 
основание е извършено приемането и одобряването на СПУП-ПЗ по реда на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно условието, поставено с 
Решение ВА-7/ЕО/2020 г., за ИП „депо за фосфогипс в ПИ с идентификатори 
20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 
20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 
20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30 с обща площ 248 625 m2“ е 
необходимо да се уведоми компетентния орган по околна среда за 
произнасяне по компетентност за процедурите по оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) съгласно Глава шеста на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) след одобрение на СПУП-ПЗ и приключили процедури 
съгласно ЗГ задължително преди издаване на разрешение за строеж. 

• С Решение № 3-II-1 на комисия в Изпълнителна агенция по горите от 
заседание, проведено на 20.07.2020 г., е променено предназначението на ПИ в 
горски територии - частна държавна собственост с идентификатори 
20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 
20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 
20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30 за депо за фосфогипс на 
Агрополихим АД.  

• Покупко-продажбата на ПИ с променено предназначение е осъществена с 
Договор № РД 54-18 / 25.06.2021 г., сключен между министъра на 
земеделието, храните и горите и Агрополихим АД. Договорът е вписан в 
Служба по вписванията гр. Девня с входящ регистрационен номер 1586 / 
30.06.2021 г., акт № 150, том 5, дело № 951 / 2021 г.  

• ПИ с идентификатори 20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 
20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 
20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30 са 
отписани от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна 
собственост съгласно Заповед № ДИ-21-7703-48 / 13.07.2021 г. на областния 
управител на област с административен център Варна. 

• Правото на собственост на Агрополихим АД върху ПИ с променено 
предназначение е отразено в КК и регистри на гр. Девня. 

С придобиването на собственост върху ПИ, представляващи нарушена 
територия с начин на трайно ползване – за депо за индустриални отпадъци, 
Агрополихим АД има право, в качеството си на възложител по смисъла на § 1, т. 20 от 
Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС, да инициира или да кандидатства за 
одобряване на ИП за изграждане на нови две клетки (5 и 6) на депото за фосфогипс в 
рамките на придобитите имоти. 

Инвестиционното предложение не е свързано с изменение на 
производствената дейност на възложителя, но предвижда разширение върху площ 
от 248,6 дка на действащото депо за фосфогипс, което попада 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). 
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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 разширение на действащото депо 
за фосфогипс в посока юг върху площ от 248,6 дка. През площадката на 
предвиденото с ИП разширение преминава трасето на магистрален водопровод 
„Китка – Варна“, (Ø 1600, стоманобетон, режим на работа гравитачен) (Фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Разположение на терена за разширение на депото и трасето на 
деривация „Китка – Варна“ 
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Магистралният водопровод „Китка – Варна“ с обща дължина над 106 km е със 
стратегическо значение за водоснабдяването с питейна вода на гр. Варна и околните 
населени места от язовир "Камчия". Строителството му е реализирано в периода 
1969 - 1975 г. От разпределителна шахта „Китка” по деривацията до гр. Варна се 
подават 2400 l/s вода, от които 1800 l/s за гр. Варна към резервоарите на втора 
водоснабдителна зона и 600 l/s за други населени места на юг от гр. Варна. 

Предвиденото с ИП разширение на депото за фосфогипс в рамките на 
отредената площадка не трябва да възпрепятства водоподаването по деривацията 
„Китка – Варна“ и следва да осигурява непрекъснат достъп на експлоатационното 
дружество „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за осъществяване на 
дейностите по експлоатация, поддръжка и ремонт на водопровода. 

Участъкът от водопровода, преминаващ през площадката за реализация на ИП, 
следва да бъде надеждно защитен при изграждането на предвиденото разширение 
на депото съгласно предвижданията на СПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 1002-72 / 
26.02.2020 г. на кмета на община Девня, и основните резултати и препоръки от 
документацията по екологична оценка. 

На етап прединвестиционно проучване са определени възможните 
конструктивни решения, съобразени с конкретните условия (геоложки, 
хидрогеоложки, хидроложки и др.) и теренните дадености на площадката. 
Проектното решение, съчетаващо максимален капацитет на съоръженията за 
депониране на отпадъци, минимален размер на инвестиционните разходи, 
дълготрайност, устойчивост и надеждност на проектираните съоръжения, 
предвижда изграждане на две отделни клетки (с последователна номерация от 
север на юг №№ 5 и 6), разделени със свободна полоса, формираща сервитута и 
буферната зона за защита на участъка от водопровода, преминаващ през 
площадката. Зоната за защита с обща площ 5293,14 m2 е изключена от работната 
площ на разширението на депото чрез изграждане на защитни стоманобетонни 
стени от двете страни на водопровода.   

Стените са проектирани като ъглови подпорни стоманобетонови стени, 
изпълнявани на кампади с дължина до 12,00 m от бетон с клас по якост С30/37. 
Размерите на стените (височина и дължина) са определени така, че да 
възпрепятстват евентуално замърсяване от клетките на депото към сервитутната 
зона. За допълнително предпазване от проникване на вредни вещества през 
обратния насип към магистралния водопровод е предвидено да се изпълни 
хидроизолационна система. При извършване на изкопните работи за защитните 
стени не се предвижда разкриване на съществуващия водопровод. За извършване на 
мониторинг в зоната на защитния буфер са предвидени 4 бр. стоманобетонови 
шахти с размери в план 1,50/1,50 m. 

Проектът за изграждане на предвиденото разширение на депото за фосфогипс 
се разработва в съответствие с изискванията на Глава втора, Раздел II и Приложение 
№ 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22 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 с цел предприемане на всички 
необходими технически решения и мерки за опазване на околната среда, в частност 
земните недра, почвите, повърхностните и подземните води, атмосферния въздух, 
биологичното разнообразие и човешкото здраве.  

Проектното решение предвижда задължително оформяне на геоложката 
основа (в т. ч. извършването на технически мероприятия за нейното заздравяване, 
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укрепване, заместване с подложен пласт и други за постигане на еквивалентна 
защита срещу вредното въздействие на отпадъчното тяло на депото) и изграждане 
на долен изолиращ екран като система за запечатване на дъното и скатовете 
(откосите) на депото, която включва: 

а) минерален запечатващ пласт; 
б) изолационна геомембрана; 
в) защитен слой; 
г) дренажна система. 
Конструкцията на долния изолиращ екран на клетки 5 и 6 включва: 
• Подравнителен пласт от заглинени земни почви; 
• Геосинтетични бентонитови хидроизолации GCL със съдържание на 

бентонит 4,5 kg/m2; 
• HDPE геомембрана 2 mm, двустранно структурирана, UV устойчива; 
• Нетъкан геотекстил 400 g/m2; 
• Речен чакъл d=5÷40 mm; 
• Пласт от едрозърнест пясък. 

Типовите конструкции на дъното на клетките са съобразени с изискванията на 
Наредба № 6. Наклоните на дъното на клетките са подбрани така, че да има 
минимални по обем изкопни работи и да се осигури гравитачно отвеждане на 
инфилтриралите води. 

Оградните диги на двете клетки ги ограждат от всички страни и са с еднакви 
конструкции. Те са изградени от уплътнен скален насип. Наклонът на въздушния 
откос на дигата е 1:2, а вътрешният (към вътрешността на клетката) откос е 1:3. 
Вътрешният откос на дигите, върху който ляга изолационния пакет, се покрива с 
подравнителен земен слой с дебелина 0,50 m, които се уплътнява с прикачен валяк. 

Ширината на короната на оградните диги е подбрана така, че върху нея да се 
разположи обслужващ път с ширина на платното 3,50 m и отводнителна канавка за 
отвеждане на повърхностно стичащи се води от готови елементи.  

Не се предвижда изграждането на дренажна система за подземни води под 
дъното на клетките, защото съгласно проведеното хидрогеоложко проучване в 
района на предвиденото разширение на депото за фосфогипс липсва основна 
водоносна структура до дълбочина 15,0 m. Най-дълбоките изкопи за подравняване 
на дъното на двете клетки са 5÷7 m, което означава, че до 8÷10 m под проектното 
дъно на клетките не се констатира водно ниво. 

Дренажната система за инфилтрат в двете нови клетки се състои от:  
• площен дренаж от речен чакъл d=5÷40 mm и едрозърнест пясък по дъното 

на клетките, а по стените на клетките - от геокомпозит и пясък; 
• дренажни смукатели, конструкцията на които по дъното на клетките се 

състои от фабрично перфорирани HDPE тръби с промит речен чакъл 
d=20÷40 mm около тях, загърнати с дренажен геотекстил. При 
преминаването през дигите, смукателите са изградени от неперфорирани 
HDPE тръби, положени върху пясъчни подложки; 

• отвеждащи колектори от плътни HDPE тръби, които отвеждат 
инфилтриралите води към ретензионния басейн; 

• шахти; 
• дюкери за преминаване на отвеждащите колектори под водопровода “Китка 

– Варна”; 
• ретензионен басейн с размери в план 3/10 m. 
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В началото на дренажните смукатели има ревизионни отвори с цел периодична 
проверка и продухване/промиване при необходимост. Чрез смукателните тръби се 
отвеждат събраните от площния дренаж води. Дренажните смукатели се заустват в 
дренажни шахти, от където посредством дренажни колектори водите се отвеждат 
към ретензионния басейн. Трасето на дренажните изводи на клетка 5 преминават 
под водопровода „Китка – Варна” чрез дюкери. 

Повърхностните води (атмосферни води, стичащи се по тялото на депото и 
експлоатационните пътища) се отвеждат чрез канавки, разположени на короната на 
дигите и се заустват в шахтите на системата за инфилтратни води. От там се 
отвеждат до ретензионния басейн.  

Ретензионният басейн служи за събиране и временно съхраняване на 
отпадъчните води от тялото на депото (вкл. повърхностно стичащите се атмосферни 
и дъждовни води). Неговата водна повърхност осигурява изпарение на част от 
генерираните отпадъчни води на мястото на образуването им при подходящи 
метеорологични условия. Събраните в басейна отпадъчни води се използват в 
рециркулационна схема за оросяване на тялото на депото с цел допълнително 
овлажняване на отпадъците и предотвратяване на неорганизираните емисии на 
прахообразни вещества. Оросяването се извършва със специализирана 
автоцистерна. 

Предвидена е връзка на ретензионния басейн към съществуващия 
тръбопровод за инфилтрат, чрез който отпадъчните води от действащото депо се 
транспортират до производствената площадка на Агрополихим АД за последващо 
третиране. 

Около клетки 5 и 6 по границата на площадката се предвижда ограда с 
конструкция от оградна мрежа с височина 1,80 m и стоманобетонови колове, 
бетонирани в изкопи с размер 0,20/0,20/0,40 m. Предвидено е поставянето на 
бариера на входа на защитната полоса на водопровода „Китка – Варна“. 

Последователността на извършване на строително-монтажните работи (СМР) 
за разширение на депото е следната: 

1. Подготвителни работи: почистване на терена, отстраняване на 
растителност, в т. ч. провеждане на сечи съгласно предвидения в ЗГ 
процедурен ред; 

2. СМР за защита на трасето на магистралния водопровод „Китка – Варна“; 
3. Изкопни и насипни работи за оформяне на проектното дъно на клетките; 
4. Полагане на долен изолиращ екран – комбинация от изкуствени и 

естествени материали;  
5. Изграждане на дренажна система за инфилтрирали води; 
6. Изграждане на ретензионен басейн; 
7. Изграждане на система отвеждане на повърхностните води; 
8. Изграждане на контролно-измервателна система:  

• Мониторингови кладенци – 2 бр.; 
• Нивелачни репери - 9 бр. (три тройки репери); 
• Изходни точки за GPS измервания – 8 бр.; 
• Контролни марки 80 бр. (по 40 бр. за всяка клетка). 

Проектът предвижда възможност за поетапно изграждане и въвеждане в 
експлоатация на двете клетки и прилежащата им инфраструктура. 

Ситуация с нанесени конструктивни решения за предвиденото с ИП 
разширение на съществуващото депо за фосфогипс е представена на Фиг. 2. 
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Фиг. 2. Конструктивни решения за изграждане на клетки 5 и 6 на депото  



 

Уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на 

действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на две нови клетки (5 и 6)“ 
 

9 | с т р .  
 

С предвиденото разширение чрез изграждане на клетки 5 и 6 ще бъде увеличен 
капацитетът на депото за фосфогипс. Съгласно извършените прединвестиционни 
проучвания, проектният капацитет на новите две клетки 5 и 6 е изчислен на 15 млн. 
тона отпадъци.  

На депото се приемат за операция по обезвреждане с код D5 следните видове 
отпадъци: 

• 06 09 04 – Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от 
упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс) в количество до 1 395 000 t/y; 

• 19 08 14 – утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни 
води, различни от упоменатите в 19 08 13* в количество до 150 000 t/y; 

• 06 09 04 - Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от 
упоменатите в 06 09 03* (кек от производство на дикалциев фосфат) в 
количество до 15 000 t/y; 

• 06 09 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от 
производството на натриев триполифосфат) в количество до 300 t/y. 

Приемането на отпадъците на депото става само въз основа на извършено 
основно охарактеризиране с издадено становище на компетентния орган, 
съдържащо заключение, че отпадъкът може да бъде приеман за депониране на депа 
за неопасни отпадъци. 

За ограничаване на дискомфорта върху околната среда по време на 
експлоатацията на депото се предприемат всички необходими мерки за контрол на 
вида и състава на постъпващите за обезвреждане отпадъци, спазване на 
технологията за депониране, поддържане състоянието на технологичното 
оборудване и надеждността на земните и строителните конструкции и съоръжения, 
извършване на мониторинг в съответствие с утвърден план за мониторинг и 
условията на комплексното разрешително, както и: 
- осигуряване на надеждна охрана за ограничаване на свободния достъп до 

територията на депото и предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне 
на отпадъци на депото; 

- предприемане на мерки за ограничаване на емисии на прах и интензивно 
миришещи вещества; 

- предприемане на мерки и осигуряване на необходимите съоръжения и 
оборудване за предотвратяване разпиляването на отпадъци от депото върху 
пътищата и околните територии; 

- предприемане на необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на 
последиците от тях. 

Депото има непрекъснат режим на работа. В зависимост от работата и 
натовареността на производствените инсталации на Агрополихим АД, разрешени с 
условията на Комплексно разрешително (КР) № 68 / 2005 г., отпадъците се 
транспортират с камиони до депото денонощно в непрекъснат режим. В случай на 
планов годишен ремонт на производствените мощности от порядъка на 20 – 30 дни, 
на депото не се приемат отпадъци. 

Реализацията на ИП за разширение на депото не е свързана с промяна във вида 
и количествата на приеманите за обезвреждане отпадъци, режима на работа на 
депото и/или технологията на депониране. 

Предвиденото с ИП разширение на депото за фосфогипс чрез изграждане на две 
нови клетки (5 и 6) ще се реализира в границите на ПИ с идентификатори 
20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 
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20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 
20482.252.30 с обща площ 248 625 m2. Няма необходимост от допълнителни площи 
за временни дейности в периода на строителството извън площадката на депото.  

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.). 
Достъпът от производствената площадка на Агрополихим АД до територията на 
депото, включително до предвиденото с ИП разширение, се осъществява по 
съществуващ технологичен път с обща дължина 4,2 km. Пътят се използва за 
транспортиране на отпадъците, приемани за депониране. При реализацията на ИП 
съществуващият път ще бъде използван за достъп на строителна техника и 
механизация, както и за доставка на материали и оборудване. Площадката на депото 
за фосфогипс не е електрифицирана и газифицирана поради липса на необходимост. 

При изграждането на новите клетки, предвидени с ИП, ще се извършват 
изкопни работи за създаване на проектното дъно на клетките, оформянето на 
надлъжни и напречни наклони на геоложката основа и изпълнение на мероприятия 
за нейното заздравяване съгласно проектната технология. Изкопите ще се 
извършват механизирано, 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 20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 
20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 
20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30 по КК на гр. Девня, собственост на 
Агрополихим АД. Трайно предназначение на територията – нарушена, начин на 
трайно ползване – депо за индустриални отпадъци. Устройствените показатели и 
предназначението на територията, предмет на ИП, са отредени с влязъл в сила 
СПУП-ПЗ, одобрен със Заповед на кмета на община Девня № 1002-72 / 26.02.2020 г.  

Реализацията на ИП за разширение на действащото депо за фосфогипс на 
Агрополихим АД посредством изграждане на две нови клетки (5 и 6) върху обща 
площ от 248 625 m2 в рамките на цитираните ПИ е в пряка връзка с дейността на 
депото, отредена с влязъл в сила СПУП, одобрен със Заповед на кмета на община 
Девня № 269 / 05.11.2002 г. и изменен със Заповед № 1002-376 / 25.10.2018 г.  

Инвестиционното предложение има връзка и с производствената дейност на 
възложителя, осъществявана на производствената площадка в рамките на 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) за промишлено строителство - УПИ № 35, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126 и УПИ № 110, 111, 112, 113, 114, 115. Обектите и 
дейностите на производствената площадка 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.  

Реализацията на ИП няма пряка връзка с други (освен изброените) 
съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 
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въздействие и не противоречи на действащите одобрени планове в национален и 
регионален мащаб: 

- План за управление на речните басейни в Черноморския район за 
басейново управление на водите (2016-2021); 

- План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за 
басейново управление на водите (2016-2021); 

- Национален план за управление на отпадъците (2021-2028); 
- Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на 

промишлена зона – юг гр. Девня, одобрен с Решение № 14 от Протокол № 
2 / 15.11.2019 г. от заседание на Общински съвет гр. Девня; 

- Общ устройствен план на община Девня (одобрен предварителен 
проект).  

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 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 обектите на културното наследство, 
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура) 

Инвестиционното предложение ще се реализира върху площ от 248 625 m2 в 
рамките на ПИ с идентификатори 20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 
20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 
20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30 по КК на гр. Девня. Имотите 
са разположени в местността „Дренака“, в землището на гр. Девня, община Девня и са 
собственост на Агрополихим АД. Предназначение на територията - нарушена, начин 
на трайно ползване – депо за индустриални отпадъци. Площадката за реализация на 
ИП е с географски координати на условната централна точка 43°12'25.6"N и 
27°40'14.8"E (Фиг. 3 и 4).  

Площадката на депото за фосфогипс, в т. ч. теренът за предвиденото с ИП 
разширение, 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), са: 
- жилищни сгради: кв. Повеляново на гр. Девня на разстояние 1400 m в западна 

посока (измервано по права линия от централната точка на площадката, 
предвидена за реализация на ИП); 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“: на разстояние 2000 m в посока северозапад; 
- ОДЗ „Здравец“: на разстояние 2100 m в посока северозапад.  

В радиус от 3000 m около площадката, предмет на ИП, няма разположени 
лечебни заведения, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти за временно 
настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 
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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 под регулацията на 
Закона за храните, стокови борси и тържища за храни.  

 

Фиг. 3. Условен център на площадката за реализация на ИП  

 

Фиг. 4. Извадка от КК с граници на терена за реализация на ИП    

Площадката, предвидена за реализация на ИП, не попада в рамките на 
територии за опазване на обектите на културното наследство.  

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 разположените ЗЗ за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна са ЗЗ BG0000132 „Побити камъни“ – на около 700 m източно от 
условния център на площадката за реализация на ИП и ЗЗ BG0000635 „Девненски 
хълмове“ – на 930 m северозападно, а най-близо разположените защитени 
територии са защитена местност (ЗМ) „Побити камъни“ (съвпада със ЗЗ BG0000132) 
и ЗМ „Наделенолистно великденче“ – на 1150 m северозападно (Фиг. 5).  
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Фиг. 5. Карта с нанесени граници на депото за фосфогипс, вкл. терена за ИП, и 
местоположението на най-близките защитени зони и защитени територии 

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. Не се очаква засягане на чувствителните зони в 
обхвата на въздействие на обекта. 

При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие. 
Няма необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура. Достъпът до територията на депото, включително до 
предвиденото с ИП разширение, се осъществява по съществуващ технологичен път, 
свързан с производствената площадка на Агрополихим АД и републиканската пътна 
мрежа (републикански път ІII-2008). Същият ще бъде използван за достъп на 
строителна техника и механизация, както и за доставка на материали и оборудване в 
етапа на строителството, и за транспортиране на отпадъците, приемани за 
депониране в етапа на експлоатация.  

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 строителство се предвижда използване на специфицирани 
строителни материали за изграждане на предвидените с ИП две нови клетки на 
депото и прилежащата им инфраструктура:  
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- изолационни материали (минерален запечатващ пласт и/или геосинтетични 
бентонитови хидроизолации GCL, изолационна геомембрана, защитен 
геотекстил) за изграждане на долния  изолиращ екран; 

- промита баластра и едрозърнест пясък за площния дренаж на дренажната 
система за инфилтрат; 

- чакъл/трошена скална маса за изграждане на дигите и експлоатационните 
пътища;  

- тръби, колектори, шахти, стоманобетонови елементи и други строителни 
изделия готово изпълнение за изграждане на съоръженията на дренажната 
система за инфилтрат и системата за управление на повърхностни води; 

- бетон за изграждане на шахти, ревизионни отвори, канавки, ограда и др. 
Необходимите строителни материали съгласно предвидените в 

инвестиционния проект количества и спецификации ще бъдат закупувани от 
апробирани доставчици.  

В етапа на експлоатация се предвижда използване единствено на вода за 
производствени нужди - оросяване тялото на депото в топлите месеци на годината, 
когато е възможно количеството на инфилтрата, събран в ретензионния басейн, да 
не е достатъчно. Оросяването на отпадъчното тяло на депото с цел допълнително 
овлажняване на отпадъците и предотвратяване на неорганизираните емисии на 
прахообразни вещества се извършва основно с рециркулиране на инфилтрата, а 
използването на свежа вода за оросяване се предвижда като допълнителна мярка в 
случай на недостиг на инфилтратни води.  

Използването на вода за оросяване е разрешено с усл. 8.1. на КР № 393-Н1 / 
2019 г. при норма за ефективност 0,03 m3/t депониран отпадък. Предвиденото с ИП 
разширение на депото чрез изграждане на две нови клетки няма да доведе до 
промяна в консумацията на вода за оросяване. Необходимите количества вода ще се 
доставят с автоцистерна с вместимост 8 m3 от водоснабдителната мрежа на 
основната производствена площадка на Агрополихим АД, захранвана от следните 
водоизточници:  

• 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. 

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 действащите 
разрешителни документи.  

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 ИП не е свързана с емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни 
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.  
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При извършването на СМР няма да бъдат осъществявани дейности, които 
увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни 
вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриване на 
подземните води на повърхността чрез изземване на отложенията и почвите, 
покриващи водното тяло. В хода на строителството при изграждане на конструкции, 
инженерно-технически съоръжения и други, при които се осъществява или е 
възможен контакт с подземните води, няма да бъдат използвани материали, 
съдържащи приоритетни вещества.  

Реализацията на ИП включва мерки за надеждно изолиране на депото и 
недопускане на замърсяване на подземното водно тяло: запечатване на дъното и 
скатовете (откосите) на новите клетки посредством долен изолиращ екран, 
включващ запечатващ пласт за защита срещу просмукване и дифузия на вредни 
вещества, с висока степен на водоплътност, устойчив срещу излужване и със 
способност да задържа тежки метали. Изолационната геомембрана в комбинация 
със запечатващия пласт и геоложката основа осигуряват защита на подземните води 
срещу течове и просмуквания на образувалия се инфилтрат от отпадъчното тяло на 
депото.    

В етапа на експлоатация на депото се формира смесен поток отпадъчни води – 
инфилтрат от тялото на депото и повърхностно стичащи се (атмосферни/дъждовни) 
води от депото и експлоатационните пътища. Инвестиционният проект за 
изграждане на предвиденото разширение включва съоръжения за събиране и 
отвеждане на всички отпадъчни води, формирани при експлоатацията на депото:  
- охранителни канавки за улавяне на повърхностно стичащи се води; 
- дренажна система с включени площен дренаж, дренажни тръби, събирателна 

шахта, отвеждащи колектори за отвеждане на инфилтрата извън тялото на 
депото; 

- ретензионен басейн за временно съхранение на инфилтрата, оразмерен да 
поема цялото количество отпадъчни води (дъждовни и инфилтратни) от 
предвиденото разширение на депото.  
Водната повърхност на ретензионния басейн създава условия за изпарение на 

част от генерираните отпадъчни води на мястото на образуването им при 
подходящи метеорологични условия, а с цел допълнително овлажняване на 
отпадъците и предотвратяване на неорганизираните емисии на прахообразни 
вещества се предвижда използване на инфилтрата за оросяване на отпадъчното 
тяло на депото в рециркулационна схема. Предвидена е връзка на ретензионния 
басейн към съществуващия тръбопровод за инфилтрат, чрез който отпадъчните 
води от действащото депо се транспортират до производствената площадка на 
Агрополихим АД за последващо третиране. 

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 - основно газови замърсители от група I (азотни оксиди, 
сажди, въглероден оксид, неметанови летливи органични съединения и др.).  
Въздействието ще е незначително и краткотрайно за периода на строителните 
дейности, обратимо след преустановяването на СМР. Предвид местоположението на 
площадката извън границите на населеното място е малко вероятно тези 
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замърсители да надхвърлят граничните стойности и да имат изразен 
неблагоприятен ефект върху качеството на атмосферния въздух. 

В периода на експлоатация на предвиденото с ИП разширение на депото ще се 
отделят неорганизирани емисии на прахообразни вещества – емисии на общ прах 
при разтоварване и обработка (пробутване, разстилане и уплътняване) на 
депонираните отпадъци с характер на твърди прахообразни материали. За 
ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества ще се 
предвидят и изпълняват необходимите мерки съгласно чл. 70 на Наредба № 1 за 
норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 
атмосферния въздух 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 не се очаква образуване на отпадъци.  
При вертикалната планировка на площадката за предвиденото разширение на 

депото ще се извършват изкопни работи с цел оформяне на необходимите надлъжни 
и напречни наклони на геоложката основа. Изкопаните по време на строителните 
дейности незамърсена почва и земни маси в естествено състояние ще бъдат 
използвани за целите на строителството (изпълнение на насипи, изграждане на 
диги и оформяне на откоси) в естественото си състояние на площадката, от която са 
изкопани.  

Добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на 
строителните материали са основна предпоставка за предотвратяване генерирането 
на отпадъци по време на строителството. Прецизираните с работния проект 
количества на необходимите строителни материали ще бъдат доставени и 
съхранявани в складовото стопанство на производствената площадка на 
Агрополихим АД до момента на влагането им в строежа на новите две клетки на 
депото. При изпълнението на хидроизолационните работи ще се спазват стриктно 
предвижданията на проекта за полагане, застъпване на отделните платна в 
надлъжно и напречно направление, разместване на снажданията в отделните слоеве 
и др., така че да се осигури рационално използване на изолационните материали и 
да се предотврати образуването на отпадъци. Всички остатъчни количества 
строителни материали и изделия (ако такива са налични след приключване на 
строителството) ще се съхраняват в складовото стопанство на Агрополихим АД за 
резерв. 

В етапа на експлоатация на депото, в т. ч. предвиденото с ИП разширение, не се 
образуват отпадъци. 

9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води 
по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за 
третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и 
заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 
изгребна яма и др.) 

Реализацията на ИП във фазата на експлоатация е свързана с образуване на 
следните видове отпадъчни води (по потоци): 

- Инфилтрат от тялото на депото: по време на експлоатацията в тялото на 
депото проникват атмосферни води, които в съчетание с остатъчната влага в 
депонираните отпадъци са причина за отделянето на инфилтрат. За събиране и 
отвеждане на инфилтрата от тялото на депото е предвидена дренажна система 
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към долния изолиращ екран. Инфилтратът от дренажната система се отвежда 
към ретензионния басейн на предвиденото с ИП разширение на депото; 

- Повърхностно стичащи се води: потокът обхваща атмосферни/дъждовни води, 
стичащи се по тялото на депото и експлоатационните пътища, които се улавят 
от охранителните канавки на новите клетки 5 и 6 се отвеждат към 
ретензионния басейн. 
Предвиденият с работния проект за разширение на депото ретензионен басейн 

осигурява събиране и временно съхраняване и на двата потока отпадъчни води, а 
неговата водна повърхност създава условия за изпарение на част от генерираните 
отпадъчни води на мястото на образуването им при подходящи метеорологични 
условия. 

За управление на смесения поток отпадъчни води (инфилтрат и повърхностни) 
от проектното разширение на депото за фосфогипс е предвидена доказала 
ефективността си алтернатива, съответстваща на изискванията на Наредба № 6: 

- Рециркулиране на част от инфилтрата чрез използването му за оросяване на 
отпадъчното тяло на депото с цел допълнително овлажняване на отпадъците 
и предотвратяване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества – 
съгласно т. 3.17. от Раздел 3 на Приложение № 2 от Наредба № 6;  

- Пречистване на формираните в процеса на експлоатация на депото отпадъчни 
води (в т. ч. инфилтрат) в собствена пречиствателна станция за отпадъчни 
води (ПСОВ) на производствената площадка на Агрополихим АД преди 
заустването в съответния водоприемник – съгласно т. 3.16. от Раздел 3 на 
Приложение № 2 от Наредба № 6.  

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б от 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) 

За нуждите на действащото депо за фосфогипс не се използват опасни 
вещества като суровини и/или спомагателни материали. Използва се единствено 
дизелово гориво за захранване на помпения агрегат, посредством който смесеният 
поток отпадъчни води (инфилтрат и дъждовни) от ретензионния басейн се подава 
по тръбопровод към производствената площадка на Агрополихим АД за последващо 
третиране. На площадката на депото дизелово гориво е налично единствено в 
захранващия резервоар на агрегата с вместимост 1000 литра. Горивото се доставя на 
регулярна база от Сигда ООД - оператор на складова и логистична база за течни 
горива. Реализацията на ИП за разширение на депото чрез изграждане на две нови 
клетки не е свързано с промяна в количествата и вида на наличните на площадката 
опасни химични вещества. 

За депото за фосфогипс (депо за неопасни отпадъци) не са приложими 
изискванията на Глава седма, Раздел I от ЗООС, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от същия 
закон. На територията на депото (включително терена на предвиденото 
разширение) не са налични опасни вещества, които са поименно изброени в Част 2 
и/или попадат в категориите на опасност, изброени в Част 1 на Приложение № 3 на 
ЗООС, в количества, над определените с приложението прагове, поради което няма 
риск от възникване на големи аварии по смисъла на § 1, т. 54а от ДР на ЗООС.  


