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       Представено от ‘‘Технофос‘‘ЕАД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване 
на фосфорна киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване за демонстриране на 
сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“. 

 
 

       Във връзка с представено от ‘‘Технофос‘‘ЕАД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на 
фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване 
за демонстриране на сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“, 
възложител: ‘‘Технофос‘‘ЕАД 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: 
Във връзка с внесеното в РИОСВ – Варна, уведомление за ИП „Монтаж на оборудване за 
демонстриране на сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“ в 
поземлен имот №20482.505.548, площ 27 490 кв. м, /площ по нотариален акт 27 529 кв. м/, 
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект, землище на град Девня, община Девня в инсталация за 
безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна 
киселина и дикалциев фосфат, и получени методични указания за определяне приложимата 
процедура съгласно глава шеста и глава седма на ЗООС на заместник – министъра на околната 
среда и водите с изх. №05-09-2858/13.09.2018 г., Ви уведомявам следното:  
 
 
І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  
 
        Съгласно представената информация и събраната към настоящия момент документация се 
установи следното: 
      Възложителят ‘‘Технофос‘‘ЕАД заявява ново инвестиционното предложение, което ще 
бъде осъществено в имот с идентификатор 20482.505.548 по КК на гр. Девня, в Промишлена 
зона-ЮГ. Изпълнението на инвестиционното намерение предвижда демонстриране пред 
клиенти на фирмата за гранулиране и изсушаване на дикалциев фосфат. 
        Инвестиционното намерение предвижда демонстрация на сушене и гранулиране на 
Дикалциев фосфат - 38 % минимално съдържание на P2O5 Фосфор, изразен като P2O5, 
разтворим в алкален амониев цитрат (Петерман). Размер на частиците: — най-малко 90 % да 
преминават през сито с отвори 0,160 mm; — най-малко 98% да преминават през сито с отвори 
0,630 mm. 
        Процеса на инвестиционното намерение протича през следните етапи: 
        Първи етап – в смесителя (гранулиращото оборудване) се подават Дикалциев фосфат като 
основна суровина заедно с фосфорна киселина и вода за регулиране на необходимите 
параметри. Така подадените суровини се смесват и вследствие работата на оборудването се 
образуват гранули с необходимите размери според спецификацията и нормативните 
изисквания.  
        Втори етап – след като продукта е оформен в необходимите размери и консистенция, се 
подава към сушилката (оборудване за сушене). Посредством горелка на природен газ (метан) 
продукта се загрява до необходимата температура за премахване на влагата. По време на този 
етап фините прахови частици, отделяни от сушенето се събират чрез въздуходувка в 
предвиден за целта механичен филтър.  
         Трети етап –полученият продукт в крайно състояние бива пакетиран, маркиран и 
складиран. Остатъчното количество фини прахови частици събирани във механичния филтър 
(част от сместа) и гранулите, които не отговарят на изискванията за големина ще бъдат 
събирани и връщани обратно в системата за максимално обработване.  
       Максимално натоварване: 60 дни сумарно на година; 

Дикалциев фосфат – 60 дни сумарно за година; 
       Капацитет на продукти:  

Дикалциев фосфат: Максимално количество 240 кг/час, ~345 т./г. 
      Капацитетът на инсталацията е с максимална производителност от 240 кг/час. 

       Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните ИП:  
- “изграждане на иновативен център ”TECHNOFOS” с пилотна инсталация  за 

демонстриране на безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за 
получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат (фосфати  - 7,2 тона/денонощие 
или 1200 тона/година) в поземлен имот с  идентификатор 20482.505.548, гр. Девня, 
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общ. Девня, обл. Варна, с издадено Решение №ВА 63-ПР/2014 г. на директора на 
РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

- „Доставка и монтаж на двустенен резервоар за съхранение на сярна киселина с 
вместимост 20 куб. м” в поземлен имот с  идентификатор 20482.505.548, гр. Девня, 
общ. Девня, обл. Варна, с издадено Решение №ВА 88-ПР/2017 г. на директора на 
РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

      Въведената в експлоатация инсталация за демонстриране на безотпадна технология за 
солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев 
фосфат е с Разрешение за ползване от 15.08.2016 г. 
      Със заявеното настоящо ИП се приключва производството на готова продукция чрез 
сушене и гранулиране на фосфатни торове. 
      Пилотна инсталация, което е въведена в експлоатация 2016 год. е за демонстриране на 
безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна 
киселина и дикалциев фосфат (фосфати  - 7,2 тона/денонощие или 1200 тона/година).  
Производственият процес е затворен и преминава през следните етапи: 
Модул 1А  

- разлагане на фосфорит с разредена солна киселина; 
- сепариране на твърда (060904(residue)) и течна (разтвор на фосфорна киселина) 

фаза; 
Модул 1В 

- неутрализация на разтвора  фосфорна киселина (Модул 1А) с калциев карбонат; 
- получаване на дикалциев фосфат  с Р2О5 40-42% (концентриране на Р2О5 от 4-

5% на 40- 42%); 
- сепариране на твърда (дикалциев фосфат) и течна (СаСl2) фаза; 

Модул 3 
- превръщане на дикалциевия фосфат (от преса) във фосфорна киселина (Н3РО4) с 

40% Р2О5, чрез разтваряне в сярна киселина (Н2SO4) ; 
- преципитиране и сепариране на калция до получаване на гипс (СаSO4) в 

дехидратна форма (ННGupsum); 
Модул СаСl2 концентрат  

- концентрация на СаСl2 чрез изпаряване на водата; 
Модул 4 

- рециклиране на солна киселина (Модул1А) чрез реакция на СаСl2 (Модул 1В) 
със сярна киселина ; 

- неутрализиране на калция под формата на гипс (DH Gupsum) в хидратна форма 
без примеси; 

Процесът е непрекъснат и напълно автоматизиран. Всички получени продукти (твърдо 
състояние) са с 20% съдържание на влага и не  минават през процес на сушене. Съхраняват се 
във влажно състояние. 

  През двугодишния период на действие на инсталацията, който изтече на 15.08.2018 г. 
демонстрационната пилотна инсталация е работила 72 от общо 720 дни и е произвела – 
фосфорна киселина -95 т, дикалциев фосфат – 217 т, калциев фосфат – 88т. 

  Бъдещите предвиждания на възложителя са свързани с продължаване на работата на 
инсталацията.       

 От друга страна в действащата към настоящия момент инсталация се предвижда 
демонстрация и производство на фосфорна киселина чрез третиране на пепелина, с издадено 
Решение № 8-ПР/2018 г. на министъра на околната среда и водите с характер „да не се 
извършва ОВОС“. 
         Изхождайки от горното в случая имаме взаимовръзка, касаеща настоящото ИП за  
„Монтаж на оборудване за демонстриране на сушене и гранулиране на фосфатни торове с 
маркировка „ЕО ТОР“ и „Инсталация за демонстриране на безотпадна технология за солно-
кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат с 
приключване производството чрез заявеното ИП». 

Във връзка с гореизложеното, и в качеството си на компетентен орган за тълкуване на 
нормативната уредба по опазване на околната среда, са получени методични указания за 
определяне приложимата процедура съгласно глава шеста и глава седма на ЗООС на 
заместник – министъра на околната среда и водите с изх. №05-09-2858/13.09.2018 г. 

Съгласно същите в конкретния случай не може да се приеме, че гореописаната 
инсталация е експериментална, поради което няма основания за прилагане на разпоредбата на 
чл. 93, ал. 1, т. 4 от ЗООС.    

 
         Предвид така разписаната дейност от възложителя, същата 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: 
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б) за производство на основни неорганични химични вещества; 
в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (еднокомпонентни и сложни 

торове) посочени в Приложение № 1 към ЗООС, и на основание чл. 92, т. 1 от същия закон 
подлежи на задължителна ОВОС.  

 
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 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 уведомите 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 за цялостното намерение 
„Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за 
получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване 
за демонстриране на сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка 
„ЕО ТОР“. 

2. 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, електроразпределителното дружество с 
други органи/ведомства/дружества - по своя преценка. 

3. 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 

     
 
 
4. 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.    
В доклад за ОВОС да бъде представена и подробно разгледана следната информация: 

   
       Компонент „води“ 

В доклада да бъдат разгледаните потоците отпадъчни води, които ще се формират след 
приключване на работния процес от измиване на помещенията и инсталациите. Прогнози за 
очакваното количество отпадъчни води, качествен състав и действия по тяхното предаване.  

 
    Компонент „атмосферен въздух“ 

             В доклада по ОВОС е необходимо: 

-  Подробно да се разгледат всички организирани източници на емисии вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от дейността на дружеството; 

- Да се включат доказателства, че в резултат на разсейването концентрациите на 
замърсяващите вещества няма да превишават пределно допустимите концентрации на 



4 

замърсителите в атмосферния въздух, определени съгласно методиката по чл.11, ал. 3 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), 
включително с кумулативно въздействие; 

- Да се включат доказателства, че височината на изпускащите устройства е достатъчна да 
осигури ефективно разсейване на замърсителите; 

-  Да се разгледат неорганизираните източници на емисии – площни и транспортен 
трафик, вкл. и кумулативно въздействие; 

- Да се предвидят мерки за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух; 
- Да се извърши анализ на източниците на шум в околната среда с включена оценка за 

нивата на шума по границите на производствената площадка; 
- Да се предвидят мерки за ограничаване на шума, излъчван в околната среда от 

дейността на обекта. 
 
 

           Фактор „ОХВ“  
             В ДОВОС да се представи подробна информация за опасните химични вещества и 
смеси, които ще са налични на територията на предприятието, както и за мерките, които ще 
бъдат предприети по отношение на безопасното им съхранение с цел недопускане 
замърсяване на компонентите на околната среда. 

 
          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.; 
          Да бъде представено подробно описание на всички технологични дейности. Да се 
разгледат всички компоненти и фактори на околната среда. 
          Да се представи подробна информация и график на работа на настоящата инсталация, 
която е предмет на доклада за ОВОС и извършването на демонстрации и производство на 
фосфорна киселина чрез третиране на пепелина, с издадено Решение № 8-ПР/2018 г. на 
министъра на околната среда и водите с характер „да не се извършва ОВОС“. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, съгласно чл. 93, ал. 8, чл. 99, ал. 11, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във 
връзка с ал. 23 от ЗБР, 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:  
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- 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.  

- 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. 

7. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения 
нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните 
разпоредби на ЗООС, както и всички приложения съгласно проведените консултации. 

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. № 26-00-3749/13.09.2018 г.  

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

 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 
 

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от 
Наредба за ОС, но ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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 преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на 
отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: 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 
за опазване на дивите птици BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед 
№ РД-128/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в 
зоните поради следните мотиви:  

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираните защитени зони. 
Имотът, предмет на ИП, отстои от ЗЗ BG0000635 „Девненски хълмове” на около 0,9 км, 
а от ЗЗ BG0000191 “Варненско-Белославско езеро” – на около 1,6 км, по права линия. 
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2. Местоположението на имота, предмет на ИП, е извън границите на защитени 
територии. Най-близо разположената е защитена местност „Петрича”, отстои на около 
3,8 км по права линия, в южна посока. 

3. С реализацията на проекта не се засягат планински и горски местности, както и влажни 
зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 25 
км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 
4,7 км от територията, предмет на ИП. 

4. Предвид факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от най-близо 
разположените защитени зони – ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” и ЗЗ 
BG0000635 „Девненски хълмове” и е урбанизирана и антропогенно повлияна 
/разположена е в близост до асфалтови пътища и други антропогенно повлияни 
територии/: 

 с реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони; 

 не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни 
местообитания и видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както 
по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на 
безпокойство; 

 няма вероятност от отрицателно въздействие върху миграционни коридори и 
кохерентността между защитените зони. 

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони при спазване на 
поставените в настоящото решение условия и взимайки предвид следното: 

 не се предвижда формиране на отпадъчни води при строителство и експлоатация; 
отпадъчни води ще се формират след приключване на работния процес от измиване на 
помещенията и инсталациите; същите ще се събират в 100 кубикови резервоари и ще се 
предават за транспортиране и третиране; 

 съгласно представената информация, работата на инсталацията цели опазване на 
околната среда в процеса на солно-кисело разлагане, включително за преработване и 
намаляване на потоците отпадъци и намаляване на емисиите. 

 
 При следното условие: 
 
           Извън границите на предвидените за реализиране обекти, предмет на ИП, в ПИ № 
20482.505.548, в землището на гр. Девня, общ. Девня, да се запази съществуващата дървесно-
храстова растителност, установена въз основа на геодезическо заснемане. 
 
 
ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел ІІ от ЗООС: 
 

Инсталацията за производство на фосфорна киселина и дикалциев фосфат чрез солно - 
кисело разлагане  на фосфорит,  попада  в обхвата  на Приложение № 4, към чл 117, ал.1 от 
ЗООС,  в точка 4.3, и подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително. 

  Комплексното разрешително, съгласно чл. 118, ал. 1 на ЗООС е задължително за 
експлоатация на инсталацията и съответно за развитие на дейностите по производство.  

      Изключение се допуска за инсталации и съоръжения за които е завършила процедура по  
ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в 
съответствие с чл. 99а.  
 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.  
 След приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС възложителят „Технофос“ 
ЕАД, гр. Девня е необходимо да подаде до компетентният орган ИАОС заявление за издаване 
на комплексно разрешително по реда на чл.117, ал.1 от ЗООС, във формата и  със 
съдържанието, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009 г., Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г. с 
изм. и доп.) и Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно 
разрешително. 

 Издадено и влязло е сила комплексното разрешително е задължително за експлоатация 
на инсталацията и съответно за развитие на дейностите по производство. 
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ІV.  По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 
 
          Съгласно представената в т. 10 от уведомлението информация на площадката ще са 
налични следните опасни химични вещества:  

1. Солна киселина 33 %, в количество 30 т; 
2. Сярна киселина 96 %, в количество 10 т; 
3. Натриева основа, в количество 2 т; 
4. Натриев хипохлорид, в количество 2 т (опасно вещество, попадащо в Раздел Е1 

„Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична 
опасност, Категория 1“, част 1 на Приложение 3 на ЗООС); 

5. Фосфорна киселина 54 %, в количество 15 т; 
6. Природен газ, в количество 8 т (опасно вещество, поименно изброено в т. 18 

„Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 и природен газ“, част 2 на приложение 
№ 3 на ЗООС). 
Представена е информация относно вида, класификацията и количествата на 

веществата, попадащи в Приложение 3 на ЗООС, както и заключенията от доклада за 
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, съгласно които 
предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на    чл. 
99б от ЗООС. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметa на община Девня и ИАОС 
                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 16.10.2018г.) 


