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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
Представено  от „Агрополихим“АД, гр. Девня, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за “Преустройство на цех „Натриев триполифосфат“ (НТФ) за производство на 
водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи- гранулирани продукти на 
основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, както и течни комбинирани торове“ в ПИ 
№№20482.505.516 и 20482.505.461  и „Разширение на складово стопанство за фосфорна 
киселина“ в ПИ  №20482.505.454 в землището на град Девня, община Девня, област Варна.  
 
Във връзка с представено от „Агрополихим“АД, гр. Девня, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за “Преустройство на цех „Натриев триполифосфат“ (НТФ) за 
производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи- 
гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, както и течни 
комбинирани торове“ в ПИ №№20482.505.516 и 20482.505.461  и „Разширение на складово 
стопанство за фосфорна киселина“ в ПИ  №20482.505.454 в землището на град Девня, община 
Девня, област Варна, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - 
Варна, информира за следното: 

 
І. По отношение компетенциите за произнасяне: 
 
І. 1. Компетентен орган  МОСВ 
 

         Съгласно изискванията на чл. 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда 
министърът на околната среда и водите е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС 
за инвестиционни предложения, разширения или изменения които попадат в приложение № 1 
и са предмет на обща процедура по ОВОС и най-малко на една от процедурите по чл. 109, ал. 1 
или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от същия закон. 

          По силата на чл. 94, ал. 4 от ЗООС обща процедура по ОВОС и най-малко една от 
процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по искане на 
възложителя. 

              Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, при заяване на провеждане на 
съвместна процедура по реда на глава шеста раздел ІІІ от ЗООС и глава седма, раздел І и ІІ от 
ЗООС компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите. 

 
І. 2. Компетентен орган  РИОСВ-Варна 

 
           При разглеждане процедура по реда на глава шеста раздел ІІІ от ЗООС 

компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, съгласно 
чл. 94, ал. 2 от ЗООС.  
          
                    Имайки предвид нормативните изисквания към действаща уредба по околна реда с 
писмо изх. №28-00-5828/А4/23.12.2020 г. до възложителя е изискана информация заявяване на: 

- Прилагане на разпоредбата на чл. 94, ал. 4 от ЗООС във връзка с чл. 94, ал. 1, т. 9 от 
същия закон, провеждане на съвместна процедура по реда на глава шеста раздел ІІІ 
от ЗООС и глава седма, раздел І и ІІ от ЗООС с компетентен орган за вземане на 
решение е министърът на околната среда и водите, 
и/или 

- Провеждане на процедура само по реда на глава шеста раздел ІІІ от ЗООС с  
компетентен орган за вземане на решение по ОВОС директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС. 
 

                   От страна на „Агрополихим“АД, гр. Девня постъпва писмо с вх. №28-00-
5828/А5/19.01.2021 г., в което възложителят декларира провеждане на процедура по реда на 
глава шеста с компетентен орган за вземане на решение по ОВОС - директорът на РИОСВ-
Варна, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС. 
 
 
ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  
 
            ИП обединява двете заявени намерения за “Преустройство на цех „Натриев 
триполифосфат“ (НТФ) за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и 
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микроелементи- гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, 
както и течни комбинирани торове“ в ПИ №№20482.505.516 и 20482.505.461  и „Разширение 
на складово стопанство за фосфорна киселина“ в ПИ  №20482.505.454 в землището на град 
Девня, община Девня, област Варна. 
            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 м3 за 
продукционна фосфорна киселина. 
             Инвестиционното предложение предвижда за производствените цели да бъдат 
използвани сградната инфраструктура, технологичното оборудване и складовите емкости на 
цеха за производство на натриев триполифосфат (НТФ). 
             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 м3, 
предназначени за съхранение на очистена фосфорна киселина, която представлява основна 
суровина за производство на НТФ. 
            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 м3. Новите резервоари имат идентична конструкция и геометрични размери със 
съществуващия резервоар за фосфорна киселина (технологична позиция V40200) с вместимост 
1778 м3. 
            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 
       Условно процесът може да бъде разделен на следните секции: 

- Смилане на варовик; 
- Реакция; 
- Филтрация и коригиране на pH; 
- Концентриране (изпаряване); 
- Гранулация и добавяне на микроелементи; 
- Охлаждане и пресяване; 
- Омасляване; 
- Пречистване на отпадъчни газове; 
- Опаковане на готов продукт. 

                 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): 

- За охлаждане; 
- За производствени нужди; 
- За питейно-битови нужди на обслужващия персонал. 
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                 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. 

                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. 
              Електроенергията 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. 

     Към документацията сте приложили доказателства за писменото уведомяване на кмета 
на Община Девня и засегнатото население с информация, съобразена с чл. 4, ал. 3 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.), съгласно изискванията на чл. 
95, ал. 1 от ЗООС;  

 
        

Така заявеното ИП попада в обхвата на 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 - буква „б“ за производство на основни неорганични химични вещества, буква 
„в“ за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (еднокомпонентни и сложни 
торове) и в  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 Приложение № 1 към ЗООС, и на основание чл. 92, т. 
1 от същия закон подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната 
среда.  

 
   На основание чл 82, ал. 3 от ЗООС за осъществяване на инвестиционното 

предложение, когато трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, 
независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако 



4 

спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни 
предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една 
обединена процедура. 

 
   Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС  е директорът на РИОСВ-Варна, 

съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС.  
 
За процедурата по ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните 

действия: 
1. Да проведе консултации съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за 

ОВОС със: обществеността, компетентния орган по процедурата за ОВОС, главния 
архитект на Община Девня (по отношение на всички разрешени, одобрени, в процедура 
на одобряване и реализирани инвестиционни предложения и планове, с които се очаква 
кумулативен ефект), РЗИ – Варна (по отношение съдържанието и обхвата на оценката 
на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве), 
Басейнова дирекция “Черноморски район” – Варна,  “ВиК Варна”ООД, НИНКН – 
Министерство на културата, РДПБЗН ВАРНА, с други органи/ведомства/дружества - по 
Ваша преценка;   

2. Да осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС, изработване 
на задание за обхват и съдържание на ОВОС, в което да се отразят резултатите от 
извършените консултации.  

       По изработеното задание с приложени към него писмени доказателства за извършените 
консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и неприетите бележки и 
препоръки, да проведе консултации с РИОСВ-Варна, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от 
Наредбата за ОВОС. 

       Препоръчвам следната таблична форма за резултатите от извършените консултации: 
 
 

№ Извършени консултации 
/община/кметство /контролен орган 
/ведомства /НПО, др. организации/ 

 
 

Описание на изразени 
становища/препоръки 

/бележки, др. 

Приети/ 
неприети 

Мотиви 

     
 
 
3. Заданието за обхват и съдържание да се съгласува с БДЧР на основание чл. 10, ал. 5 от 

Наредбата за ОВОС.  
4. При извършване на консултациите по реда на чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС следва 

да  заявите намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 
1 ЗООС, която ще се разработи поотделно за съответните инсталации по приложение № 
4 към ЗООС съгласно чл. 10, ал. 6 от същата наредба.  Съгласно нормата на чл. 11. ал. 2 
от същата наредба оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС се разработва поотделно за всяка от 
инсталациите по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните 
разпоредби. 

5. По реда на чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС възложителят провежда консултации с 
РЗИ във връзка с ал. 3, т. 5 от наредбата относно съдържанието и обхвата на оценката 
на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. 

6. В заданието за обхват е нужно да се разгледат всички компоненти на околната среда – 
атмосферен въздух, атмосферата, води, почви, земните недра, ландшафт, природните 
обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и 
фактори, които замърсяват или увреждат околната среда - естествени и антропогенни 
вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови 
енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 
модифицирани организми.  Анализа да бъде направен на базата на фактическото 
състояние на околната среда в резултат на извършени консултации за всички 
разрешени, одобрени и/или реализирани ИП в обхват община Девня. За всеки 
компонент и фактор  бъде направен извод  за необходимостта от разглеждане в доклада 
за ОВОС. 

7. Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието на колектив 
от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС.    

8. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя на 
компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. Доклада за ОВОС 
следва да бъде съобразен и съдържа информация отговаряща на изискванията на чл. 96, 
ал. 1 от ЗООС. 
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9. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на 
решение по ОВОС по образец съгласно Приложение № 8, към което представя по един 
екземпляр от доклада по чл. 12 от Наредбата за ОВОС и приложенията му на хартиен и 
на електронен носител. 

10.  Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОВОС като отделни самостоятелни приложения 
към доклада за ОВОС се прилагат: 

- в случаите по чл. 99б, ал. 2, т. 2 от ЗООС - информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 
ЗООС; По реда на чл. 11 ал. 3 от наредбата информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 
ЗООС се изготвят в съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии 
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

- оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за всяка от 
инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС; 

- нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 11 от ЗООС; 
- заданието по чл. 10 от наредбата. 

11. По отношение на оценката на въздействията в доклад за ОВОС да се акцентира на 
следното : 

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, 
предвижданията с него; 

- Да  се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното 
състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и 
съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с 
бъдещите предвиждания. Анализът следва да бъде съсредоточен върху територията 
на общината на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното 
въздействие върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с 
предвижданията в ИП и възможността конкретната територията да поеме бъдещото 
натоварване. В обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните 
инвестиционни намерения, планове, програми и проекти загубили правното си 
действие, предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и 
техния начин на трайно ползване да остане със статута си преди започване на 
процедурите по околна среда- пасища, ливади, горски фонд и др.  Да бъде направена 
сравнителна характеристика на урбанизираните територии в общината  с промишлен 
мащаб на база сегашното и бъдещото състояние с моделиране на въздействията по 
компоненти и фактори на околната среда. 

- Подходът за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се 
основава на обща методологическа рамка, а именно оценка на потенциалните 
кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване 
и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като 
бъдат анализирани:  

 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 
отделен компонент/фактор на околната среда;  

 Ефектите с наслагване:  
- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 
- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и 
извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 
извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда. 

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо 
само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни 
предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до 
неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на 
конкретното ИП е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни 
въздействия.  

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 
 Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се 

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;  
 Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и 

причиняват нова форма на въздействие;  
 Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с 

инвестиционно предложение, планове, програми и проекти води до действия 
и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с тях.  
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- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството и 
експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. Да бъдат 
идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да 
се засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и времево 
застъпване с инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП.  

- Смекчаване на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за 
предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на 
потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, 
планове и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните 
дейности за управление и мониторинг. 

8. По отношение на оценката и въздействията по компоненти и фактори на околната среда 
– да се използват съвременни методи, методики за анализ и оценка, моделиране с 
подходящи продукти, предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. 
всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение, капацитет 
готова продукция на денонощие  и др. 

7. Да се представят схематични части, картен материал, ген план и др. касаещи 
инсталациите в подходящ електронен формат и хартиен носител. 

8. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ – Варна, е необходимо да се 
представи информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса от 1200 лв, 
определена в чл. 1, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ПМС 
136/13.05.2011г., обн. ДВ. бр.39/20.05.2011г.), преведена по сметка на РИОСВ – Варна   

- IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;      
- BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД.  
- Основание по преписка: вх. № 26-00-5828/15/10.08.2021 г.   

 
 
ІІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 
 
            Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на чл. 
85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП или изменения на ПУП за развитие на настоящото 
ИП, предвид описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО 
подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. 
            Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 
изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП също 
е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение 
№ 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 
чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по 
своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.  
            От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва 
независимо от ОВОС. 
            На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на решение 
за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, в случай, че се 
предвижда ПУП, може да се възползвате от нормата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и с  представяне 
на заданието за обхват и съдържание на ОВОС е необходимо да представите заданието за 
изработване на проекта за ПУП с всички части към него. 

 При положение, че такъв не се изисква към заданието приложете документи по реда на 
ЗУТ – виза за проектиране или др., както и съответствие на устройственото зониране с 
предвижданията на предварителния проект на ОУП.  

 
ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 
 
          Във връзка с представена информация и документация за провеждане на процедура по 
преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие чрез процедура по оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ за ИП „Преустройство на цех „Натриев 
триполифосфат“ (НТФ) за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и 
микроелементи - гранулирани продукти на основата на калциев нитрат и/или магнезиев 
нитрат, както и течни комбинирани торове“ в ПИ с идентификатори 20482.505.516 и 
20482.505.461 и „Разширение на складово стопанство за фосфорна киселина“ в ПИ с 
идентификатор 20482.505.454 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна, с 



7 

възложител „Агрополихим“ АД, вх. № 28-00-5828/А11/15.07.2021 г., изразявам следната 
преценка: 
 Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал. 1 от ЗБР. 
 След прегледа на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от 
Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – 
защитена зона за опазване на дивите птици  BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, 
обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в 
зоната, поради следните мотиви: 

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираната защитена зона. 
Същата отстои от ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ на около 120 м по 
права линия. 

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо 
разположените са защитена местност „Наделенолистно великденче“ и защитена 
местност „Побити камъни“– на около 1,25 км. 

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни 
зони. Най-близката планинска местност е Камчийска планина – на около 30 км, а най-
близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 4,6 км от 
територията, предмет на ИП. 

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП е извън защитената 
зона, в урбанизарана, застроена и антропогенно повлияна територия в имоти с НТП  „За 
химическата и каучуковата промишленост“ и реализацията ИП не е свързана с промяна 
предназначението и НТП на имотите, граничи с урбанизирани и антропогенно 
повлияни територии с развитие на сходна дейност, като и че дейностите, предвидени с 
ИП, са свързани с предимно локално въздействие, няма вероятност с реализацията и 
експлоатацията на ИП: 

 да се засегнат пряко популации и местообитания на видове птици, предмет на 
опазване в защитената зона, вкл. реещи се и други активно летящи мигриращи 
птици;  

 да се окаже значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху 
видове птици и техни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро“, както по отношение на безпокойство и 
процентни загуби, така и по отношение на прекъсване на биокоридорни връзки; 

 предвид гореизложеното няма вероятност от прогонване на видове и последващо 
намаляване на числеността и плътността на популациите им, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, което да доведе до 
влошаване на природозащитното им състояние. 

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които има 
вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро“, предвид факта, че:  

 за обекта има потвърждение от ИАОС за извършена класификация на 
предприятие с висок рисков потенциал, необходима с цел предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и ограничаване последствията от тях за живота 
и здравето на хората и за околната среда; 

 отделянето на емисии в околната среда ще бъде в съответствие с нормативно 
допустимите; 

 различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на 
строителството и експлоатацията ще бъдат събирани и третирани в съответствие 
с нормативната уредба по управление на отпадъците.  

 
V. По отношение на изискванията на Закона за водите 
 
        Съгласно становище на БДЧР-Варна: 
        По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г. 
        Предвидените дейности попадат в обхвата на: 

- Повърхностно водно тяло „Белославско езеро” с код: BG2PR100L003, което е 
определено в много лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично 
състояние, в риск от непостигане на целите на РДВ. За него е определено 
изключение по чл. 156г, т.1 от ЗВ и са поставени цели за: Предотвратяване 
влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на 
водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал (Постигане на възможно 
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най-добър екологичен потенциал по биологични елементи -ФП; Постигане на 
възможно най-добър екологичен потенциал физикохимични елементи -N-NH4, N-
NO2, N-NO3, N-total, Р-РО4, P-total); Предотвратяване на замърсяването и постигане 
на добро състояние по химични елементи - живак; Предотвратяване, прогресивно 
намаляване и прекратяване на веднъж или на етапи на замърсяването от емисии, 
зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

- Подземно водно тяло „Порови води в палеоген - еоцен Варна - Шабла" с код 
BG2G0000PG026, определено в добро количествено и лошо химично състояние в 
риск по химично състояние NO3. За тялото е приложено изключение по чл.156в, т. 2, 
от ЗВ. За него е поставена цел свързана с постигане на добро състояние; 

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите: Подземното 
водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, 
ал. 1, т. 1 от ЗВ с кодове: BG2DGW00000PG026. 
ИП попада в зона в която водите са чувствителни към биогенни елементи: 
чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. 
ПИ не попадат в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от ЗВ. 

                Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди: 

- ИП попада в границите на СОЗ на минерални водоизточници: пояс II на „Вн-35х 
Кранево", определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. и 17 броя 
минерални водоизточници: пояси II и III на: „Тх-15х“ и „С-29" учредени със Заповед 
на МОСВ РД 662/22.08.2012г. и РД-663/22.08.2012г; „Р- 54х" и „Р-бх", учредени със 
Заповед на МОСВ РД-209/09.03.2012г. и РД-208/09.03.2012г, и „Р-179х – с. 
Осеново“, учредени със Заповед на МОСВ №РД-206/08.03.2012 г. 

                 За настоящото ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. 
                 ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. 
                 ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. 
при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в изразеното становище. 
                Заключение за допустимостта на предвидените дейности съобразно ЗВ и 
подзаконовите актове по прилагането му: 
                Конкретното инвестиционно предложение е допустимо при спазване на заложените 
условия в изразеното становище на БДЧР /приложение/. 
 
 
VІ. По отношение на изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел ІІ от ЗООС: 

       „Агрополихим“ АД, гр. Девня е оператор с издадено комплексно разрешително № 
68/2005 г. (актуализирано с Решение № 68-Н0-И0-А6/2021г.) от ИАОС. 
             Инвестиционното предложение и предвидените дейности попадат в обхвата на точка 
4.3 от Приложение № 4 към чл.117, ал.1 и 2 от ЗООС, поради което подлежи на процедура по 
изменение на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел ІІ от същия закон.  
           С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат промени в работата на 
инсталациите и съоръженията разрешени с комплексно разрешително № 68/2005 г.,  поради 
което е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС, 
„Агрополихим“ АД, гр. Девня да представи информация с обхват и съдържание на 
Приложение 5 от Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС. 

        Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е 
задължително за издаване на разрешение на строеж. 

          Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила 
процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, 
съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗООС.  

          За целта е необходимо възложителят да заяви писмено искане за прилагането на 
НДНТ. В този случай, оценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя като 
самостоятелно приложение, което се представя в един екземпляр на хартиен и в един 
екземпляр на електронен носител, към изготвения доклад за ОВОС при внасянето му в 
РИОСВ-Варна, за оценка на качеството, съгласно изискванията на чл. 99а, ал. 2, т. 2 от ЗООС.  
 
VІІ.  По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 
 

Във връзка с представено с вх. № 26-00-5828/А11/15.07.2021 г. в РИОСВ-Варна, 
уведомление за горецитираното ИП, обединяващо две заявени ИП – Преустройство на цех 
„Натриев триполифосфат (НТФ)“ за производство на водоразтворими торове с вторични 
хранителни и микроелементи – гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или 
магнезиев нитрат, както и течни комбинирани торове, в ПИ № № 20482.505.516 и 
20482.505.461 и Разширение на складово стопанство за фосфорна киселина в ПИ № 
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20482.505.454, в землището на гр. Девня, с възложител „Агрополихим“ АД, гр. Девня, 
изразявам следното становище: 

 
1. С уведомлението за ИП за Преустройство на цех „Натриев триполифосфат 

(НТФ)“ за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи 
– гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, както и течни 
комбинирани торове, с вх. № 28-00-5828/21.08.2020 г. в РИОСВ-Варна, възложителят е 
представил актуализирано уведомление за класификация по             чл. 103, ал. 5 от ЗООС. На 
основание чл. 5,  ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 
и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.) уведомлението с 
писмо изх. № 28-00-5828/А1/31.08.2020 г. на РИОСВ-Варна, е изпратено за становище до 
ИАОС. Актуализираната класификация на предприятието във връзка с горецитираното ИП, е 
потвърдена с писмо на изп. директор на ИАОС, с изх. № УК-299/10.12.2020 г. Въз основа на 
максималното количество на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС и описаните 
промени в актуализираното уведомление за класификация, „Агрополихим“ АД запазва 
класификацията си като предприятие с висок рисков потенциал. 

2. С вх. № 28-00-1154/А1/16.02.2021 г. в РИОСВ-Варна, възложителят е представил 
уведомление за ИП за Разширение на складово стопанство за фосфорна киселина, свързано с 
демонтаж на 3 бр. компрометирани резервоари, всеки с вместимост 650 m3 за очистена 
фосфорна киселина и подмяната им с 3 бр. резервоари, всеки с вместимост            1778 m3 за 
продукционна фосфорна киселина. 

Фосфорната киселина е опасно вещество, което съгласно Регламент (ЕО)                        
№ 1272/2008 (CLP) е класифицирано в клас на опасност разяждане на кожата, категория 1В 
и не попада в приложение № 3 на ЗООС. 

Във връзка с планираното Разширение на складово стопанство за фосфорна киселина, 
операторът „Агрополихим“ АД е извършил преразглеждане по реда на чл. 7,                 ал. 1 – 3 
от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях. С уведомлението за ИП е представен доклад по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от 
горецитираната наредба, съгласно заключенията от който няма необходимост от актуализация 
на документите по чл. 7, ал. 4 от същата наредба. 
 

Тъй като ИП се отнася за планирано изменение/разширение в съществуващо 
предприятие с висок рисков потенциал, в конкретния случай е необходимо да се приложи 
разпоредбата на чл. 99б, ал. 2, т. 2 на ЗООС, а именно: 

Възложителят да представи в РИОСВ-Варна като приложение към ДОВОС, 
допълнителна информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, изготвена в съответствие с 
изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.  

При изготвянето на информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, да се вземат 
предвид значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планираните 
изменения/разширения, описани в актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, 
ал. 5 на ЗООС, потвърдена от изп. директор на ИАОС с писмо изх. № УК-299/10.12.2020 г.  

Обръщам внимание, че в непосредствена близост до „Агрополихим“ АД са 
разположени предприятия класифицирани с нисък и висок рисков потенциал – Завод за 
производство на индустриални газове, с оператор „Сол България” ЕАД, гр. София и Предприятие за 
рециклиране на метали от отпадъци, с оператор „Технойон“ АД,  гр. София, предвид което е 
необходимо да се оцени риска от възникване на „ефект на доминото“ в случай на голяма 
авария. 
 
 
 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня, МОСВ, ИАОС, БДЧР  
 

 
  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 23.08.2021 г.) 


