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Представено от „Агрополихим“АД, уведомление за ИП „Рекултивация на депо за неопасни 
отпадъци - депо за фосфогипс /клетки 1 и 2/“ 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:  

Във връзка с представено уведомление за ИП „Рекултивация на депо за неопасни 
отпадъци - депо за фосфогипс /клетки 1 и 2/“ 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 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 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 „Рекултивация на депо за неопасни 

отпадъци - депо за фосфогипс /клетки 1 и 2/“ 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. 

2. ИП предвижда частична рекултивация на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс: крайна 
рекултивация на южните и източните скатове и временна рекултивация на табана, 
северния и западния скат, които са контактни с предвиденото разширение на депото чрез 
изграждане на клетки 3 и 4.  

3. В проекта е предвидено изграждане на горен изолиращ екран, включващ запечатващ 
пласт от изолационна геомембрана, защитен слой, дренажна система / дренажен 
геокомпозит, каширан с нетъкан текстил/ и рекултивиращ пласт. 

4. За  експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци - Депо за фосфогипс”, e издадено 
комплексно разрешително № 393-Н0/2010 г., от Изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда (в сила от 02.07.2010 г.). 

5. 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 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. 

      Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в точка  11 „б“ инсталации и депа за 
обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци 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. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 1  от  
Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
същата наредба. 

2. 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 
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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. №28-00-2254/2019 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 рекултивация; 
 Да бъдат разгледани и анализирани алтернативни варианти за отвеждане и третиране на 

инфилтрат и повърхностни води; 
 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на 

въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с 
него. 

3. 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 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. 

4.  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 ЗЗ BG0000132 “Побити камъни”, приета с Решение на Министерски съвет 
№ 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 2007 г.), без заповеди за обявяване. 

    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, с 
възложителят „Агрополихим“ АД, декларира, че на територията на обекта няма да са налични 
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опасни вещества от Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда, предвид което 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  експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци - Депо за фосфогипс”, в местността 
„Дренака”, e издадено комплексно разрешително № 393-Н0/2010 г., от Изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (в сила от 02.07.2010 г.). 

Поради изчерпване на проектният капацитет на депото, съгласно Условие 4.1 на КР (3,6 х 
106 тона) операторът предвижда разширение на депото с изграждане на клетки 3 и 4. Същите 
ще се реализират върху площ от 63,355 дка чрез присъединяване на съседни поземлени имоти 
20482.280.61 и 20482.248.91. 

С настоящото ИП се  предвижда извършването на биологична и техническа рекултивация 
на клетки 1 и 2. 
 С уведомлението е представен и План за закриване на дейностите на част от площадката 
на депо за неопасни отпадъци – депо за фосфогипс в местността „Дренака“ - клетки 1 и 2, 
който приемам за сведение. 

 Обръщам  внимание, че  извършването на  Техническа и биологическа рекултивация на 
депо за неопасни отпадъци - Депо за фосфогипс на „Агрополихим“ АД (клетка 1 и 2)  се 
извършва по реда на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, и в съответствие с изискванията на Условия 16.2 и 16.6 от 
комплексно разрешително № 393-Н0/2010 г., които на този етап не са изпълнени.  

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 кмета на oбщина Девня .  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 15.10.2019г.) 


