
 

1 

СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

Представеното от „Агрополихим“АД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) „Разширение на действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на 
две нови клетки (5 и 6)“ за имоти 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 кв. м, землище на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: 
„Агрополихим“АД. 

Във връзка с представеното от „Агрополихим“АД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) „Разширение на действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на 
две нови клетки (5 и 6)“ за имоти 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 кв. м, землище на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: 
„Агрополихим“АД, в съответствие с разпоредбата на основание чл. 5, ал.1 от 
Наредбата за ОВОС  и във  връзка с чл. 40, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.) РИОСВ - Варна, 
информира за следното: 

 
І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 
 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-
Варна, се установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Разширение на действащо депо 

за фосфогипс чрез изграждане на две нови клетки (5 и 6)“ за имоти 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 кв. м, 
землище на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: 
„Агрополихим“АД. 

2. 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 номерацияот 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.  

3. 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. 
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4. На депото ще 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. 

5. За  експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци - Депо за фосфогипс”, e 
издадено комплексно разрешително № 393-Н1/2019 г., от Изпълнителния директор 
на Изпълнителна агенция по околна среда. 

6. Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните издадени административни 
актове: 

-    За ИП “ Ново депо за фосфогипс – насипище №2” с издадено Решение 
по ОВОС № 9-7-/89/2002 г. на директора на РИОСВ-Варна. 

-   За ИП “ Ново депо за фосфогипс”, има издадено Решение №16-ПР/2004 
г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

-    За ИП и СПУП-ПЗ за „Разширение на действащо депо за фосфогипс в 
ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 
20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ и присъединяване на 
имоти: ПИ №20482.280.61, площ 37,833 дка /съгласно Договор за 
приватизационна продажба площ  37,836 дка/ местност „Фазанарията“, 
трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за 
пясък, чакъл и глини за строителна керамика, ПИ №20482.248.91, площ 
25,522 дка /съгласно Договор за продажба с площ 25,525 дка/, трайно 
предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за пясък, 
чакъл и глини за строителна керамика, и двата имота в землището на 
град Девня, община Девня, област Варна с издадено Решение №138-
ПР/2018г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва 
ОВОС“ с възложител: „Агрополихим“ АД. 

-    За ИП „Техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни 
отпадъци - депо за фосфогипс“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 
20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ 
в землището на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: 
„Агрополихим“АД – текуща процедура на етап представяне на 
допълнителна информация. 

-    За Специализиран Подробен устройствен план – План за застрояване 
/СПУП – ПЗ/ и отреждането му за „депо за фосфогипс“ за имоти 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 кв.м, землище на град Девня, община Девня, област 
Варна е издадено Решение № ВА -7/ЕО/2020 год. за преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на 
РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва екологична оценка“. 

      
 
         Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в точка  11 „б“ инсталации и 



 

3 

депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение 
1) от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон 
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  
 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 
За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 
1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

предложениeтo по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, 
определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на околната среда и водите и внася писмено искане по 
образец съгласно приложение 6 до компетентния орган, към което прилага 
един екземпляр от информацията по приложение 2 на хартиен и електронен 
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към 
процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 

500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в 
системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по 
банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при 
Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. №28-00-8853/2021 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 
бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно 
разгледани следните въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 
обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички дейности и процеси по депониране и съпътстваща 
инфраструктура; 

 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на 
въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, 
предвижданията с него; 

 Да се разгледат подробно потоците инфилтрат и атмосферни отпадъчни води, 
които ще се формират. Да се опише къде ще бъдат отведени, по какъв начин; 

 Да се представи информация за вместимостта на ретензионния басейн, като се 
направи обосновка за  капацитета му с цел обслужване клетките на депото; 

 Да се опише по какъв начин ще се отводнят имотите предмет на ИП и къде ще 
бъдат отвеждани плитките подпочвени води. Да се предвидят мерки за 
недопускане на замърсяването им; 

 Да се представи информация, оценка и анализ съгласно изискванията на 
нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух с 
подходящи софтуерни продукти; 

 Да се представи цялостна информация, съгласно изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му. 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, 
като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин 
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за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на 
становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  Община Девня. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение 
№ 2 Община Девня: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 
14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си 
(ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересувани 
лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат 
на компетентния орган резултатите от обществения достъп, в 
т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно 
приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които 
за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, 
без да се извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за 

биологичното разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 
 

Имотите предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии. 

     ИП не попада  в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко 
разположени са ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
BG0000635 „Девненски хълмове”, приета с Решение на Министерски съвет № 
223/24.04.2014 г. (ДВ бр. 37 от 29.04.2014 г.) и обявена със Заповед № РД-792 от 20 
декември 2018 г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0000132 “Побити 
камъни”, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 
2007 г.) и обявявена със Заповед № РД-1054 от 17 декември 2020 г. на министъра на 
околната среда и водите. 

    На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 
зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС. 

 
 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
 
              Във връзка с представено в РИОСВ-Варна, уведомление за горецитираното ИП, 
възложителят „Агрополихим“АД, декларира, че на територията на обекта ще е наличен 
резервоар за съхранение на дизелово гориво с вместимост 1000 литра.  
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             Дизеловото гориво е опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“, 
част 2 на приложение № 3 към Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 
91/2002 г. с изм. и доп.), с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал 
съответно 2 500 т и   25 000 т. 
              Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС депа за отпадъци, включително за 
подземно съхранение на отпадъци не попадат в обхвата на разпоредбите на Глава 
седма, раздел I от същия закон. 

   Количествата на дизелово гориво са под пределните количества в приложение 
№ 3 към Закона за опазване на околната среда. 

   Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията 
на чл. 99б от ЗООС. 
 
ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС: 
 
            За извършване на дейностите на „Депо за неопасни отпадъци - Депо за 
фосфогипс”, в местността „Дренака”, „Корията“ и „Фазанарията“, e издадено 
комплексно разрешително № 393-Н1/2019 г., от Изпълнителна агенция по околна среда 
(в сила от 07.01.2020 г.), включващо: Клетка № 1 и Клетка № 2  (с изчерпан капацитет - 
3,6 х 106 [t]), Клетка № 3 и Клетка № 4., с общ разрешен капацитет  в КР - 10,3 х 106 [t] 
отпадъци. 

 С настоящото инвестиционно предложение се предвижда разширение на 
действащото депо за фосфогипс на „Агрополихим“ АД, разрешено с  КР № 393-
Н1/2019 г. чрез изграждане на две 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.  
          С предвиденото разширение (чрез изграждане на клетки № 5 и № 6) капацитетът 
на депото за фосфогипс ще бъде увеличен. Съгласно извършени прединвестиционни 
проучвания, проектният капацитет на новите две клетки № 5 и № 6 е изчислен на 15 х 
106 [t] отпадъци. 

Изграждането и експлоатацията  на  двете нови клетки (с номера № 5 и № 6) към 
настоящия момент не са разрешени с КР 393-Н1/2019 г. Същите самостоятелно попадат 
в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - Депа, приемащи над 10 т за 
денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т и подлежат на процедура по 
Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

   Предвид гореизложеното е необходимо, операторът „Агрополихим“ АД, гр. 
Девня след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС (когато такава се 
изисква), да информира компетентният орган ИАОС за планираната промяна по чл. 
123в, т.1 от ЗООС и представи информация по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр. 
80 от 9 октомври 2009 г. с изм и доп.).  

   След представяне на тази информация ИАОС ще извърши оценка на 
планираните промени, който ще се  реализират на площадката с издадено КР и 
съгласно чл. 123 г от ЗООС ще уведоми оператора за вида на приложимата процедура 
по чл. 117, ал. 2 или по чл.126, ал.1 от ЗООС, или за липса на необходимост от 
провеждане на процедура.  

   Обръщам внимание, че съгласно чл. 118, ал. 1 на ЗООС, актуализирано и влязло 
в сила КР е задължително за издаване на разрешение за строеж, започване на 
строителните дейности и въвеждане на двете нови клетки (с номера № 5 и № 6) в 
експлоатация. Законът допуска изключение за инсталации и съоръжения, за които е 
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завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-
добрите налични техники (НДНТ), в съответствие с чл. 99 а от Закона за опазване на 
околната среда.  

      С случай, че прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ) бъдат 
потвърдени в Решението по ОВОС, същото може да послужи за издаване на 
разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).  
 Oценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя от възложителя и 
представя в РИОСВ-Варна (в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на 
електронен носител), като част от изискваната документация по чл. 99а, ал. 2, т. 1 от 
същия закон. 
 
V. По отношение на изискванията на Закона за водите: 
 

Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016 -2021г. и ПУРН 2016 - 2021г. 
и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване 
на условията изразени в приложеното становище на БДЧР. 

С представяне на информацията по преценяване необходимостта от ОВОС 
възложителя следва в анализа по компонент „води“ да акцентира с необходимите 
анализи и оценки на направените препоръки в раздел III съгласно приложеното 
становище на БДЧР.  
 
 

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Девня и ИАОС. 
 
 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 15.12.2021 г.) 


