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Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение е ново, и представлява високо технологичен
проект в областта на металургията, имащ за цел възстановяване и увеличаване на местното
производство, ограничаване на вноса, възстановяване на износа към международните
пазари, увеличаване на БВП /брутния вътрешен продукт/на страната и създаване на нови
работни места. В обхвата му са включени всички дейности, изграждане на нова
съпътстваща техническа инфраструктура на площадката /канализация, водопровод,
газопровод /с преминала отделна процедура, по реда на Наредбата за ЕО и издадено
Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ-Варна/, електроснабдяване и др./,
както и изграждане на другите обекти /административни и битови сгради, складове,
паркинги и др./, съпътстващи цялостния процес на изпълнението и реализацията на
инвестиционното предложение.
Обектът на инвестиционното предложение, ще се реализира в поземлен имот с
идентификатор 20482.505.677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Девня, община Девня, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо поземления
имот от 19.02.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Девня, Промишлена зона - Юг, ул.
„Индустриална“ № 28. Площта на имота е 1 018 522 м2, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект, с номер по предходен план: 534, парцел I, при съседни поземлени имоти с
идентификатори: №20482.505.154, №20482.505.148, №20482.505.158, №20482.505.416,
№20482.505.362, №20482.505.443, №20482.505.637, №20482.505.105, №20482.505.653,
№20482.505.636, №20482.505.106, №20482.505.21, №20482.505.594, №20482.505.585 и
№20482.505.474, ведно с всички подобрения и сгради в имота, включително и заедно със
съществуващи в момента такива в имота, както следва:
-

-

-

-

-

ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.1, със
застроена площ от 171 м2, брой етажи: 2, Административна сграда, съгласно
скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176924-19.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.2, със
застроена площ от 372 м2, брой етажи: 5, Административна сграда съгласно
скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176927-19.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.3, със
застроена площ от 900 м2, брой етажи: 1, Сграда обществено хранене,
съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176931-19.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.4, със
застроена площ от 276 м2, брой етажи: 1, Станция процесни и
противопожарни води, съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-17693319.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.5, със
застроена площ от 691 м2, брой етажи: 4, Централна химическа лаборатория
съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176936-19.02.2021 г.;
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-

-

-

-

-

ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.6, със
застроена площ от 237 м2, брой етажи: 4, Главна ел. подстанция Административна сграда, съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-17693819.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.7, със
застроена площ от 1382 м2, брой етажи: 3, Главна ел. подстанция - ГРУ 6,3
kV, съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176940-19.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.8, със
застроена площ от 156 м2, брой етажи: 1, Главна ел. подстанция - Маслено
стопанство, съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176944-19.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.9, със
застроена площ от 323 м2, брой етажи: 1, Главна ел. подстанция - ЕКРУ 110
kV съгласно скица на СГКК-гр. Варна с № 15-176945-19.02.2021 г.;
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, с идентификатор № 20482.505.677.10, със
застроена площ от 2259 м2, брой етажи: 3, Централен склад, съгласно скица
на СГКК-гр. Варна с № 15-1769926-19.02.2021 г.

Имотът е собственост на „ХЪС“ ООД, съгласно следния документ за собственост:
Нотариален акт за продажба на недвижими имот № 136, том II, рег. № 950, дело № 283
от 2017 г., вписан в ЗС/ПB-Девня под Акт № 111, том 4, Вх. рег. № 1287/02.06.2017 г.
Съгласно договор за наем от 17.02.2022 г., между собственика „ХЪС“ ООД и „ХЪС
СТИЙЛ“ ЕАД се отдава под наем част от поземлен имот с № 20482.505.677. Наетата площ
се равнява на 970 321,44 кв.м. от общата площ на имота, като от него са изключени следните
площи:
1. площ отредена за „Депо за азбест“ с площ от 7 913.876 кв.м, заключена между
следните координатни точки по Координатна система БГС 2005:
- т. 107 с координати: (х - 4786895.936: у-671932.215);
- т. 108 с координати: (х - 4786929.137; у-671982.176);
- т. 109 с координати: (х - 4786832.940; у-672060.593);
- т. 110 с координати: (х - 4786789.411; у-672015.651);
2. площ отредена за „Депо за карбонатен шлам“ с площ от 40 286,684 кв.м,
заключена между следните координатни точки по Координатна система БГС 2005:
- т. 111 с координати: (х: - 4786521.764; у-672181.290);
- т. 112 с координати: (х - 4786658.826: у-672356.680);
- т. 113 с координати: (х - 4786474.935: у-672502.419) ;
- т. 114 с координати: (х - 4786388.117; у-672391.324);
Поземлен имот с № 20482.505.677, съгласно Удостоверение изх. № УТ-79(1)/01.03.2021 г. на Кмета на Община Девня е идентичен на УПИ I-534 „за производствени
и складови дейности“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 1002-434/09.11.2020 г. на Кмета
на Община Девня - част от поземлен имот с идентификатор 20482.505.534.
Частта от имотът обект на инвестиционното предложение, се отдава под наем за
период от 10 години, с цялата прилежаща инфраструктура, която включва сгради, складови
помещения, главна понижаваща подстанция, помпена станция и др., съгласно Договор за
наем между собственика на имота - „ХЪС“ ООД на „ХЪС Стийл“ ЕАД от 17.02.2022
година, предоставен в Приложение.
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Имотът е с изцяло промишлено предназначение, разположен в промишленопроизводствен район с изцяло изградена инфраструктура, което не налага усвояването на
нови земи или промяна на тяхното предназначение. Активната урбанизация и
въздействията върху околната среда от човешката дейност, в промишлено обособената
зона, са отдавна налични и няма да има нови по вид и характер въздействия. При
реализацията на инвестиционното предложение, техническата структура на площадката ще
бъде изградена на ново, с цел да се гарантира качеството на целия технологичен и
производствен процес. Преди строителството на обекта ще се премахнат част от старите
сградите и инфраструктура съгласно нормативните изискванията заложени в чл. 197 по
ЗУТ, или т.нар. нулев проект преди строителството.
В предвидената производствена площ ще бъдат разположени, следните обекти,
цехове и зони, както следва:
•

Зона за бъдещо разширение - 87 707,7 m²;

•

Основно производство /стоманодобивен и прокатен цех/ - 173 123.2 m²;

•

Зона за съхранение на входяща суровина - скрап - 35 886.4 m² + 21 524.2 m²;

•

Зона за паркинг и административна сграда - 13 781.9 m²;

•

Подстанция - 13 330.4 m²;

•

Зона за спомагателни съоръжения - 44 824.4 m² ;

•

Бомбоубежище - забранена зона за застрояване - 7 127.0 m² ;

•

Зона за паркинг и битова сграда - 17 679.4 m²;

•

Зона за временно съхранение на шлака - 25 004,7 m² ;

•

Зона за временно съхранение на окалина - 7 939.1 m²;

•

Зона за временно съхранение на отработени огнеупори - 7 993.9 m² ;

•

Склад - 16 191.3 m²;

•

Зона за съхранение на феросплави - 8 630.0 m² ;

•

Зона за технически газове - 19 344.6 m².
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Фиг. 1 Генерален план на площадката
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По отношение на другите необходими спомагателни или поддържащи дейности,
свързани с основния предмет, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от
изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и
др.), с инвестиционното предложение са планирани следните такива:
•

Електро захранване и разпределение;

•

Водно захранване и разпределение, необходимо за технологичните агрегати;

•

Производство, съхранение и разпределение на технически газове;

•

Компресорна станция за въздух;

•

Доставка и разпределение на природен газ;

•

Зона за временно съхранение на шлака с площ - 25 004.7 m².Съхраняваното
количество на шлаката ще бъде общо 198 200 t/год.

•

Лаборатория за контрол на качеството на суровините и готовите продукти;

•

Ремонтен цех;

• Административни и социално-битови сгради.
По отношение на ползване на съществуваща инфраструктура, ще бъде използвана
следната:
•

Главна понизителна електрическа подстанция (ГПП), след реконструкция и
модернизация налична в границите на имота/;

•

Помпена станция – налична в границата на имота, след реконструкция и реновация;

•

Съществуващи пътища и достъп до републиканската ЖП инфраструктура. –
предстои да се възстанови в границите на имота.
По отношение на предвидените изкопни работи в обхвата на строителната площадка на
обекта, е предвидено изграждането на фундаменти за основното технологично оборудване и
промишлените сгради, с предполагаемата дълбочина на изкопите е 5 - 7 m, като взривни
дейности на площадката не се предвиждат
С изграждането на завода, се предвижда производство което ще включва следните
видове продукти:
• Горещо валцувани рулони и листи, от широк асортимент марки стомани и размери.
Основната суровина за металургичното производство е скрап от черни метали, който се
рециклира /преработва/ в електро-дъгова пещ до производството на течна стомана.
Общо количество потребяван скрап ще е от порядъка на 1 417 380 t на година. Между
300.000 и 400.000 тона на година, ще се доставя от вътрешния пазар в България. Доставката ще
е с вагони, по съществуващата ж.п линия. Още около 200.000 - 400.000 тона се очаква да се
доставя сухопътно от страните-съседки (Румъния, Сърбия и др.).
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Останалите количества 500.000 - 800.000 t, ще се доставят с кораби през Българските
пристанища от страните в черноморски басейн, от Европейския съюз и с океански кораби от
други континенти. Транспорта от пристанищата до площадката на фабриката ще е с камиони
тип „гондола“.
Качеството на използвания скрап ще е смесено, съставено предимно от лек и
автомобилен скрап, който ще се доставя от територията на България и съседни страни
сухопътно. Вноса с кораби ще бъде на предимно тежък амортизационен скрап HMS1-2 80:20.
Суровината /скрап/ е класифицирана, като отпадъци с код и наименование, съгласно
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и Закона за управление на
отпадъците, както следва:
• 15 01 04 – Метални опаковки;
• 16 01 17 – Черни метали;
• 17 04 05 – Желязо и стомана;
• 19 12 02 – Черни метали;
• 20 01 40 – Метали.
Дейностите по третиране, който се предвижда да бъдат извършвани на този етап са с код
R 4 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения съгласно Приложение №2
към § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗУО. Скрапът от черни метали, ще се
преработва до течна стомана в електродъгова 120 тонна пещ, от най-ново поколение.
Течната стомана след допълнителна обработка в кофъчно-пещната инсталация до
зададената марка стомана, се разлива в машина за непрекъснато леене, до сляби /метална
отливка с формата на паралелепипед/ (междинен продукт) с необходимите размери.
Произведените сляби се нагряват до зададена температура в нагревателна пещ и се подават за
валцоване в прокатна линия за производство на горещо валцувани рулони.
Технологичното оборудване, което се предвижда да се използва, съответства на найдобрите налични техники /НДНТ/. Проектът включва основно и спомагателно оборудване,
което обезпечава предвиждания капацитет и продуктов микс с най-високо качество.
Генералният план на производствената площадка, ще осигури максимално
синхронизиране на материалните потоци за снабдяване със суровини, на производствените
процеси за преработката им и на реализацията на готовата продукция, с цел постигане на
следните резултати:
•
•
•

Минимално използвана площ;
Оптимизиране на персонала;
Оптимизиране по време на технологичните процеси и възможно най-ниски
производствени разходи;
Изборът на основното технологично оборудване за проекта ще бъде направено с цел
постигането на:
• Възможно най-ниски производствени разходи;
• Високо качество на крайната продукция;
• Оптимизация на използваните суровини и материали;
• Пълно съответствие на проекта с утвърдените екологични норми.
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Таблица 1. Очаквани количества и вида на очакваната продукция от завода
№

Наименование

Общо количество
(т/год)

1

2

3

1.

Стомана (течна стомана)

1321.103

Техническа характеристика

Произведено от:

4
Нелегирана въглеродна стомана за строителни цели;
- нисковъглеродна стомана (% С: до 0,10%) - 60%
- средновъглеродна стомана (% C: 0,1% ~ 0,20%) 30%
- високовъглеродна стомана (% C: над 0.20%) - 10%
Нисколегирана стомана
Нисколегирана стомана с висока якост

5

Стоманодобивно
производство

•

2

3

Сляби

ГВ-рулони

1297.10

3

1250.103
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габаритни размери:
- дебелина (mm) - 180,200,230 (предимно 200 mm);
- ширина (mm) - 800~1575;
-дължина (mm) - 9000~10400
• точност:
- дебелина: + 5 mm
- дължина: + 10 mm
• температура:
- температура при студено зареждане: на околната среда;
- температура при горещо зареждане: 600-700⁰ С

Стоманодобивно
производство,
Цех непрекъснато
разливане на сляби

- дебелина на стоманената лента: 1.5 ~ 16 mm;
- ширина на стоманената лента: 1000 ~ 1575 mm;
- вътрешен диаметър на рулона: Ǿ762 mm;
- външен диаметър на рулона:
Ǿ1000~1918 mm;
- маса на рулона:
макс. 30 t
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2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост
от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности,
в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.);
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на
взрив:
Възложителя с оглед на своята иновативност, зрялост, цялостност и енергоспестяване и
с оглед на гарантиране на един модерен и надежден процес, цели намаляване на инвестициите
и предвиждане на известно разширение в бъдеще. Процесът и технологиите, които са приети,
ще са в следната технологична последователност:
•

Като основна суровина за производството, ще се използва 100 % скрап;

•

В съответствие с изискването на клиента за капацитета на цеха, условията за общото
разположение и средно производство на течен метал от 120 тона, ще бъде изградена
общо една електродъгова пещ. Електродъговата пещ ще използва технология с
висок импеданс и свръх висока мощност. Според изискването за цикъла пуск-допуск и капацитета на мрежата за късо съединение в района на завода, номиналният
капацитет на трансформатора на ЕДП ще бъде 120 MVA+20% претоварване.
Скрапът, необходим за стапянето в ЕДП ще се съхранява в скрапоцех в близост до
новопостроения стоманодобивен цех. За зареждането на скрапа в ЕДП чрез
захранващ транспортьор ще се използва 25+25 t магнитни кранове за претоварване
на скрап;

•

Една 120 тонна кофъчна пещ /КП/ за рафиниране, ще бъде разположена в
стоманодобивното хале. Номиналният капацитет на трансформатора й е 25MVA;

•

Течната стомана от КП се подава за разливане на една машина за непрекъснато
разливане на сляби. Радиусът на закръгление на инсталацията за леене ще бъде R
9.5 m. Осцилиращото устройство на кристализатора, сегмента и обслужването на
кристализатора, съхранението на резервните части, накланянето, облицоването със
огнеупори, префутероването и нагряването ще се извършват в отделението за
непрекъснато леене;

•

За подаване на необходимите шлакообразуващи материали и феросплави в ЕДП и
КП е предвидена автоматизирана за целта система. Насипните материали и
феросплавите ще се транспортират до подземни бункери за насипни материали от
склада за феросплави с автомобил-самосвал и след това се подават в ЕДП и
кофъчната пещ /КП/ чрез широкоъгълен лентов транспортьор, бункер за
съхранение, бункер-кантар, лентов транспортьор и люлеещ се улей;

•

Шлаката, образувана при производството на стомана ще бъде третирана под пещта
чрез пръскане с вода за охлаждане на горещата шлака, която след това се товари и
транспортира чрез специализирана товарна и транспортна техника
в
шлакоохладителния басейн , от където след пълно охлаждане се изгребва и се
транспортира до определената зона за временно съхранение и цялостна утилизация;
Ул. „Иван Боговор“ срещу №46,
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•

Основните отделения /зони/ в стоманодобивното производство, включват скрапо
цех, стоманодобивен цех, цех за непрекъснато разливане, складове за сляби I и II;

•

Прокатното производство се състои от: нагревателната пещ за сляби, прокатната
линия за горещо валцуване и склад на готовата продукция.

Основната последователност на производството стомана ще бъде:
1. Входяща скрап;
2. Електродъгова пещ /ЕДП/;
3. Вторично рафиниране на течна стомана;
4. Непрекъснато леене на стомана, склад за сляби;
5. Нагревателна пещ за сляби;
6. Прокатното производство - валцуване на произведените непрекъснато ляти сляби;
7. Склад на готовата продукция.
2.1. Описание на основните процеси на производство на стомана:
2.1.1 В стоманодобивен цех на завода ще се произвежда течна стомана от широк
асортимент марки стомани, която ще се разлива на сляби, които във валцоващата
линия на завода ще се валцуват до горещо валцувани рулони.
Стоманодобивното производство ще се състои от стоманодобивен цех, цех за
непрекъснато разливане и скрапоцех, които ще имат следната структура:
1) Скрапо цех, закрит склад с халета I и II: използва се за съхранение и
захранване на ЕДП със скрап;
2) Стоманодобивен цех, където се разполагат зона за обслужване на оборудването
на ЕДП, същинските съоръжения на ЕДП, кофъчна пещ /КП/ 120 t и зона за
ремонт, сушене и нагряване на стоманоразливните 120 тонни кофи;
3) Цех за непрекъснато разливане, в който се разполагат съоръженията на
непрекъснатата разливка, зоната за ремонт и подготовка на кристализаторите,
зона за подготовка, сушене и нагряване на междинните кофи и складове I и II за
ремонт и съхранение на студени сляби;
4) Отделение за рязане и обслужване, в което се разполагат съоръженията за
рязане и ремонт на газорезните машини;
5) Халета за сляби I и II, където се разполагат съоръженията за зареждане на
горещи сляби и отделение за съхранение на студени сляби.
На следващата фигура е показана диаграма на технологичния маршрут, на
предвиденото производството в завода:
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Фиг. 2 Диаграма на технологичния маршрут на производството
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Стоманодобивно производство, ще се състои от следните производствени инсталации:
• Съвременна 120 тонна електро-дъгова пещ, с мощност на пещния трансформатор
120 MVA, оборудвана с най-новите технологии, налични в последните години в
областта на електро-дъговитe пещи, като: непрекъснато подаване на скрапа в
пещта със специализиран конвейер без да се изключват електрическите дъги на
пещта; предварително подгряване на скрапа върху конвейера от изходящите
горещи газове на пещта; работа с течна метална вана, в която нагретия скрап се
подава директно в течната метална вана на пещта, като разтопяването му се
извършва основно от течния метал, а електрическите дъги на пещта нагряват
главно самата течна вана; инсталирани са мощни инжектори за подаване на
кислород и въглерод в металната вана и на газ-кислородни горелки; предвидена е
съвременна газоочистна система за улавяне и пречистване на технологичните и
неорганизираните газове и прахове от електродъговата пещ, от кофъчната пещ и
от системата за дозиране и подаване в пещите на феросплави и шлакообразуващи
материали, като за пречиствателни съоръжения се използват високо ефективни
импулсни ръкавни филтри; инсталация за автоматизирано подаване в пещите на
феросплави и шлакообразуващи материали; за управлението и автоматизацията на
оборудването и на технологичните процеси са предвидени системи ниво 1 и ниво
2 m;
• След подаване и разтопяване на необходимото количество скрап за всяка плавка,
металът в пещта се нагрява до зададената температура и съдържание на въглерод
и се излива дънно в стоманоразливна кофа, като по време на изливането в кофата
се подават и необходимите количества откислители и феросплави.
➢ Тип на конструкцията на електродъговата пещ /ЕДП /
Таблица 2.

1.

Тип разположение на
съоръжението

2.

Тип конструкция на ЕДП

3.
4.

Начин на повдигане на свода
Посока на завъртане на свода
Режим на изпускане/ режим на
работа
Смяна на корпуса
Начин на задвижване на
механизма на корпуса
Режим на работа

5.
6.
7.
8.

Ул. „Иван Боговор“ срещу №46,
8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ
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Разполага се върху цялостна накланяща се метална
платформа
Пещта се състои от долна и горна част, водоохлаждаем
капак и електрододържаща система
Хидравлично, чрез четвърта колона на пещта
Към вратата за изпускане на шлака
EBT изпускане/ръчно и хидравлично (два вида)
Смяна на целия или част от него
Изцяло хидравлично
Десен/ляв/

ТЕЛ.: +359 899 914 040

|

E-mail: office@multi-ecoconsult.com

|

WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM

12/35

„ХЪС СТИЙЛ” ЕАД
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив – Север” № 64А

Фиг. 3 Структура на електродъгова пещ

Структурна схема на технологичния процес на производство на сляби, е представена
подробно на следващата фигура.
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Фиг. 4 Структурна схема на технологичния процес на производство на сляби
Легенда: EAF – ЕДП /Електродъгова пещ/; LF – КП /Кофъчна пещ/; Ladle turret – Въртяща кула за кофата; Ladle
shroud manipulator – Манипулатор за потопяемата тръба на кофата; Tundish and tundish cart – Междинна кофа и
количка за междинната кофа; SEN protection – Защита на SEN /потопяема тръба/; Mould & hydraulic oscillator –
Кристализатор и хидравличен осцилатор; Mold level control system – Система за контрол на нивото на метала в
кристализатора; Bender – Огъваща секция /Бендер/; Bow segments (1-6) – Радиални сегменти; Straightening segments (78) – Изправящи сегменти; Horizontal segments (9-13) – Хоризонтални сегменти; Torch approach roller table (incl.dummy
bar disconnecting device) - Ролганг за прехвърляне на слябата към машината за рязане; Primary torch cutting machine
and shifting toller table–Машина за газово рязане; Scrap removal unit – Устройство за отстраняване на скрап; Dummy
bar storage roller table – Ролганг за съхранение на подвижно дъно; Dummy bar storage device – Съоръжение за съхранение
на подвижно дъно; Deburring and deburring roller table - Машина за почистване на остатъци от слябите в следствие
на рязането и ролганг към нея; Burr collecting basket - Кофа за събиране на чеплъци; Slab removal roller table - Ролганг
за преместване на сляби.
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2.1.2 Валцовото /прокатно/ производство, е предназначено да провалцува произведените
непрекъснато отляти сляби до горещо валцувани рулони. Производството, включва
следното основно технологично оборудване:
•

Нагревателна пещ с крачещ под, с производителност 200 тона на час, работеща на
природен газ, предназначена за нагряване на слябите преди валцоване до 1250 по
Целзий, с възможности за работа както със студени така и с горещи сляби;

•

Две прокатни групи за валцуване – чернова и финишна тип Щекел стан;

•

Система за ламинарно охлаждане на металната лента, след Щекел стана;

•

Хидравлична намоталка, предназначена за намотаване на провалцуваната метална
лента на горещо валцувани рулони;

•

Ролкови транспортьори, за транспортиране на метала от непрекъснатото разливане
до готовите горещо валцувани рулони;

•

Оборудване за връзване, претегляне, маркиране и опаковане на рулоните.

Произведените сляби от непрекъснатото разливане, се подават към нагревателната пещ
с ролков транспортьор, където със зареждащото устройство на пещта се подават в нея за
нагряване. След нагряване в пещта до зададената температура, с разтоварващото устройство
на пещта нагретите сляби се подават на изходящ ролков транспортьор, с който се
транспортират до черновата група за валцуване. Черновата група се състои от двувалкова
вертикална клетка и четири валцова реверсивна хоризонтална клетка. Валцуването на слябите
в черновата валцова група се извършва от 5 или 7 прохода, след което метала с ролков
транспортьор се подава за валцуване в Щекел стана.
Щекел стана се състои от две четири валкови реверсивни валцови клетки, една
двувалцова реверсивна вертикална клетка и две пещни моталки. Валцуването на метала в
Щекел стана се извършва до дебелина на металната лента от 1.5 mm до 16 mm. След
завършване на валцуването в Щекел стана, металната лента постъпва в системата за ламинарно
охлаждане, където се охлажда до зададената температура преди намотаване на намоталката на
горещо валцувани рулони. Произведените рулони след моталката се връзват, претеглят и
маркират, след което се подават в склада за горещо валцувани (ГВ) рулони.
2.1.3 Зона на технически газове и сгъстен въздух
Промишлено техническите газове, необходими за производственият процес се
получават от втечнен въздух. Втечняването на въздуха, ще се извършва в специални
инсталации на база криогенни процеси.
Основните агрегати на тези инсталации, в тяхната технологична последователност са:
-

Мощен въздушен компресор;

-

Турбодетандри;

-

Кислороден блок, представляващ система от множество ректификационни колони,
съдове, тръбопроводи и съоръжения;

-

Буферни съдове за съответните газообразни и течни продукти;
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-

Компресори или криогенни помпи за доставяне на газове с определени параметри
(налягане) до съответните консуматори.

При необходимост от 15 000 Nm3/h кислород за завода, ще се преработват около 75 000
Nm3/h атмосферен въздух. Вследствие на този преработен обем въздух, ще се добиват дадените
по-долу в таблицата количества кислород, азот и аргон. По-голямата част от тях ще се подават
директно към съответните металургични инсталации и агрегати, а останалите количества ще
се съхраняват в буферни съдове за кислород, азот и аргон.
Зоната за производство, съхранение и разпределение на техническите газове ще се
обособи в северозападната част на имота, със самостоятелен вход и изход, оградена с цел
ограничаване на достъп. Същата е отдалечена от металургичните инсталации и агрегати.
Преноса на техническите газове до консуматорите, се извършва по междуцехови въздушни
тръбопроводи.
Техническите газове (кислород, азот и аргон) са безвредни и не застрашават хората и
природата, не влизат в химическо взаимодействие с останалите материали при никакви
условия. Аргонът, като газ, е с по-високо относително тегло и при изпускане и създаване на
по-висока концентрация в атмосферата предизвиква задушаващ ефект. Поради това, в
атмосфера загазована с аргон, се работи с изолиращи противогази – кислородни или въздушни.
Високата летливост на аргона, не създава условия за замърсяване на почвата и водите в района
на площадката. Продуктът може да се изпуска на атмосфера на добре проветриво място, тъй
като не е свързано с глобалното затопляне, както и няма въздействие върху озоновия слой.
Трябва да се отбележи, че зоната за технически газове е със статут на пожаро и взриво
опасно производство и като такова попада под специални разпоредби и правилници.
2-2. Капацитет
Планираният годишен капацитет на завода е около 1 321 435 тона течна стомана в
стоманодобивната част, базирани на 100% скрап като суровина, около 1 297 000 тона
непрекъснато лети сляби, около 1 250 000 тона горещо валцувани рулони.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,
необходимост от издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда
на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното
предложение по реда на специален закон:
Площадката върху която се предвижда реализацията на инвестиционното предложение
е с действащо комплексно разрешително (КР)№ 72/2005 г. в сила от 14.06.2006 г.
Възложителя на настоящото ИП е „ХЪС СТИЙЛ” ЕАД, а предвижданите дейности,
попадат в обхвата от Приложение № 4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната
среда и за разрешаването им се изисква провеждане на процедура по Глава седма, раздел втори
от ЗООС и издаване на комплексно разрешително с оператор „ХЪС СТИЙЛ” ЕАД.
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Община Девня има изготвен и изработен ОУП, който е в заключителна процедура за
одобрение, неразделна част от който е одобрения и влязъл в сила ПУП-ПРЗ (План за Регулация
и Застрояване), предвиден за реализация на инвестиционното предложение (прилагаме ПРЗ,
Заповед № 1002-434/09.11.2020 г. и Протокол от 12.01.2021 г. съгл. който Заповедта влиза в
сила).
4.

Местоположение:
4.1. Населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, собственост:

Местоположението на обекта, на настоящото инвестиционно предложение, попада в
землището на гр. Девня, община Девня с ЕКАТТЕ 20482, Промишлена зона - Юг с КИ
20482.505, част от ПИ № 20482.505.677 с площ от 1 018 522 m2, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов
обект“, с номер по предходен план: 534, парцел: I, собственост на „ХЪС” ООД, съгласно Скица
на СГКК-гр. Варна с № 15-176906-19.02.2021 г.
Съгласно договор за наем от 17.02.2022 г., между собственика „ХЪС“ ООД и „ХЪС
СТИЙЛ“ ЕАД се отдава под наем част от поземлен имот с № 20482.505.677, като наетата площ
за реализацията на инвестиционното предложение се равнява на 970 321,44 кв.м. от общата
площ на имота.
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гр. Девня

Фиг. 5 Местоположението на ПИ № 20482.505.677 /в син цвят/,
Промишлена зона - Юг, гр. Девня, спрямо регулационните граници на
населеното място /гр. Девня/
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Координатен регистър на наетата площ от ПИ №20482.505.677, координатна
система БГС 2005

*/с жълт цвят, в таблицата са посочени координатните точки на площите от имота, които остават извън
обхвата на договора за наем и представляват „Депо за азбест“ и „Депо за карбонатен шлам“
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Фиг. 6 Точките на наетата част от ПИ № 20482.505.677, Промишлена зона - Юг, гр. Девня, община Девня
съгласно координатния регистър, съответстващо на таблица с координатния регистър
/1-Депо за азбест, 2 – Депо за карбонатен шлам (извън обхвата на ИП)/

Площадката, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на
защитени зони част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените такива
са защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”, обявена със Заповед № РД799 от 9 август 2021 г., по Директивата за опазване на природните местообитания, и
Защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена Заповед № РД-128
от 10 февруари 2012 г. на Министъра на околната среда и водите, по Директивата за опазване
на дивите птици. Двете защитени зони, отстоят съответно на 685 m и 40 m от границите на
обекта.

Ул. „Иван Боговор“ срещу №46,
8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

|

ТЕЛ.: +359 899 914 040

|

E-mail: office@multi-ecoconsult.com

|

WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM

20/35

„ХЪС СТИЙЛ” ЕАД
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив – Север” № 64А

Фиг. 7 Местоположението на ПИ № 20482.505.677 /в син цвят/, Промишлена зона - Юг, гр. Девня, община
Девня по КК на гр. Девня, спрямо защитени зони BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” и
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”

4.2. Близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на
обектите на културното наследство:
Статутът на Промишлена производство-Юг/Девня изключва рискът от засягане на
защитени територии. В границите на площадката, предвидена за реализация на
инвестиционното предложение, се намират 4 картографирани, регистрирани и паспортизирани
археологически обекти. Всички те са от категория „Б“. В приложения ПРЗ (План за Регулация
и Застрояване) обектите са изобразени с кръгове, в които са обозначени техните номера
съгласно Националния регистър на археологическите обекти, В тази връзка при изпълнение на
изкопните работи, свързани с инвестиционното предложение, ако се появят археологически
находки, изкопните работи ще бъдат незабавно преустановени и ще бъде уведомен РИМ –
Варна.
4.3. Очаквано трансгранично въздействие:
С реализацията на настоящото инвестиционно предложение, не се очаква
трансгранично въздействие.
4.4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
Не е необходима, тъй като с инвестиционното предложение не се предвижда изграждане
на нова пътна инфраструктура за достъп до обекта.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията
Електроснабдяване
Електрозахранването на завода за производство на горещо валцувани плоски продукти,
ще се осъществява през подстанция „Полимери“, която е ситуирана на заводската площадка,
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чрез електропроводи 110 kW, и задължително от два независими източника
електропреносната мрежа на страната. Това ще осигурява първа категория сигурност
електро захранване на завода, в съответствие с изискванията на технологията
металургичните инсталации и агрегати. Необходимата инсталирана мощност
електрозахранване е 280 MW.

от
на
на
за

Съществуващата подстанция разположена в границите на имота, ще бъде реновирана и
напълно реконструирана. Електроснабдяването и електрозадвижването на металургичното
производство е на съвременно ниво: чрез използване на ел.двигатели с променлива скорост и
честота, управление с програмируеми контролери, софстартери, и честотни инвертори.
Топлоснабдяване
За оползотворяване топлината на отпадните димни газове от методичната пещ, на
Щекел стана, е изграден котел - утилизатор, в който се произвежда пара. С тази пара ще се
осъществява наличието на водно отопление на битовите сгради и топла вода за битови нужди.
Подгряването на топлоносителя се извършва в топлообменник пара/вода. През период, в който
пещта не работи, за подгряване на топлоносителя е предвиден газов парогенератор (бойлер), в
който се добива парата. Чрез топлообменник и система съоръжения, тази пара подгрява
топлоносител вода с температура 90/70по Целзий.
Водоснабдяване
По време на строителството от природните ресурси ще бъде ползвано незначително
количество вода от Деривацията „Язовир Цонево-Промишлена зона-Юг/Девня” за битовосанитарните нужди на строително-монтажните фирми. Към настоящия момент имота е
захранен от деривацията.
По време на експлоатацията, вода за производствени и противопожарни нужди ще бъде
ползвана от Деривацията „Язовир Цонево-Промишлена зона-Юг/Девня” като количествата ще
бъдат приблизително около 9 357 808 м3, за еднократно за запълване на системата, след което
в нея ще бъдат допълвани, единствено техническите загуби на вода по система възлизащи на
15% или средногодишно количество от 1 220 584 м3 /год.
Към момента няма действащо разрешение. При положително становище за реализация
на проекта предстои да се подпише нов договор с „Напоителни системи“ ЕАД – собственик на
Язовир „Цонево“.
Предвидената площадка за ще бъде присъединена към съществуващата
водоразпределителна мрежа за питейни води на ВиК - Варна ООД, на територията на община
Девня, с точка на присъединяване - съществуващия резервоар „Лудетина“, собственост на ВиК
Девня, находящ се в съседното дружество - „Пластхим - Т“ АД. Количеството ще бъде около
25 000 м3 на година.
По отношение на водата за противопожарни нужди, ще са необходими следните
количества:
За външно пожарогасене – 20 л/с = 72 м3/ч с продължителност 3 часа;
За вътрешно пожарогасене – 2 х 2.5= 5 л/с = 18 м3/ч с продължителност 1 час;
Общо: Qпп = 25 л/с
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Общо количество вода за обекта:
- При нормална работа:

Qпр. = 1 234 м3/ч = 343 л/с

- При пожар:

Qп = 343 + 25 = 368 л/с

/ Средно-годишните водни количества са изчислени на база ефективно работно време 320 дни/годишно /.
Природен газ
В производствени процес е предвидено използването на природен газ, доставен с
директен присъединителен газопровод към „Булгартрансгаз“, доставени от „Булгаргаз“. На
площадката ще се изгради и ГРС (газоразпределителна станция), в която ще постъпва
природния газ и ще се трансформира налягането. По тръбопроводи на междуцеховите
комуникации, газта ще достига до консуматорите. Максималното количество природен газ,
което ще използва завода, ще е в порядъка на 17 000 Nm3/h.
Сгъстен /компресиран/ въздух
На заводската площадка ще бъде изградена самостоятелна Компресорна станция, на
площ от 1200 м2. Съоръженията на станцията ще се състоят от електрически винтови
компресори, изсушителни инсталации (батерии) и въздушни резервоари. Те ще действат като
буфер за стабилизиране на налягането и изсушаване на въздуха. По тръбопроводи, изградени
по междуцеховите комуникации, сгъстеният въздух ще достига до съответните консуматори
(агрегати) и КИП уреди.
В технологичния производствен процес, ще бъдат използвани технически газове кислород, азот и аргон. Те ще се доставят до съответните агрегати по тръбопроводи от Зоната
за технически газове, разположена в границите на имота.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Технологията на проекта, не предвижда емисии от опасни химични вещества.
Качеството на водите, след преработката им в ЛПСОВ ще е следното:
Таблица 3.

№.
1
2
3
4
5
6
7
8

Артикул
рН
Несуспендирани твърди
вещества
Петролни продукти
Хром (6-валентен) (Cr6)
Хром (общ) (Cr)
Мед (Cu)
Олово (Pb)
Никел (Ni)
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<0.5
<0.1
<0.5
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7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Общото състояние на атмосферния въздух се определя чрез показателите, посочени
в чл. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно: общ суспендиран прах;
фини прахови частици; тежки метали (Pb, Cd, Ni, As), полиароматни въглеводороди
(ПАВ); серен диоксид; азотни оксиди; въглероден оксид; озон; бензен; сероводород.
Сероводородът е включен като допълнителен показател, тъй като се емитира основно от
нефтопреработващите предприятия. Очакваните количества на общи емисии, от обекта са
както следва:
•

Прахови емисии: < 10 mg/m3

•

Емисии SO2 : < 50 mg/m3

•

Емисии NOX : < 150 mg/m3

•

Емисии летливи органични компоненти – в съответствие с екологичните норми
съгласно Наредба 2 от 19.02.1998 г.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Отпадъците, които се очаква да се генерират от инвестиционното предложение са
класифицирани, като наименование и код, съгласно Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 на Наредба
№ 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
Строителни отпадъци:
При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на
територията за реализацията на инвестиционното предложение, се очаква отделяне на смесени
строителни отпадъци от използваните строителни материали:
• 17 01 01 - бетон; 17 01 02 - тухли; 17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични
изделия; 17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06*; 17 02 01 - дървесен материал; 17 02 02 - стъкло; 17 02
03 - пластмаса; 17 03 02 Асфалтови смеси; 17 04 05 Желязо и стомана; 17 04 11 - кабели,
различни от упоменатите в 17 04 10.
При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят 17 05 04 - почва и камъни,
различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 05 06 - изкопани земни маси, различни от упоменатите
в 17 05 05.
Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство няма
да бъдат в количества, които изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване и
съгласно изискванията на чл. 11, ал.1 от ЗУО, за тях е ще се изготви План за управление на
строителните отпадъци. Генерираните от обекта строителни отпадъци, ще се събират и
извозват до депо за строителни отпадъци след направление от община Девня.
По време на строителството и ремонта на обекта, следва да се организира разделно
събиране на строителните отпадъци, при което потока от отпадъци се разделя по вид и естество
на отпадъците с оглед специфичното третиране. Съгласно Закона за устройство на
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територията, в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейности по
разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране.
На обекта ще се изпълнява временно съхранение на строителни отпадъци, което се
изразява в натрупване на отпадъци, включително предварително сортиране, с цел
транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.
Предвид характера на обекта, няма техническа възможност за влагане на рециклирани
строителни материали. Периодично разделно събраните и съхранени на обекта строителни
отпадъци ще се транспортират до лицензирани депа и площадки, което включва превоз на
отпадъците, включително товарене, претоварване и разтоварване.
Битови отпадъци:
При експлоатация на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци с код № 20 03
01- генерираните отпадъци при експлоатацията няма да надхвърлят нормалните количества за
аналогични обекти. Те ще се събират в контейнери на определена за целта площадка.
Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за
населените места на община Девня. Съдовете за събиране и временно съхранение на
отпадъците ще отговарят на вида на сметосъбиращите и извозващи коли, обслужващи
общината и този район.
Ще се предвидят необходимите съдове за разделно събиране на отпадъците.
Уточняването на тези съдове, ще стане с Община Девня, и с обслужващата я фирма ще се
подпише договор за извозването на отпадъците до депото, което я обслужва.
Таблица 4. Прогнозни количества отпадъци генерирани при строителството
Код на отпадъка,
съгласно Наредба
№ 2 /23.07.2014 г.

Вид на отпадъка

Прогнозни
количества,
t

Фаза на
формиране

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и
керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*

17 01 07

5-6

строителство

Смеси от метали

17 04 07

10

строителство

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 04

100

строителство

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

5

строителство

Пластмасови опаковки

15 01 02

1

строителство
и
експлоатация

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

1

експлоатация

Смесени опаковки

15 01 06

0,5

експлоатация

Смесени битови отпадъци

20 03 01

10

експлоатация
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Таблица 5. Вид и състав на очакваните отпадъци, в отделните етапи на производството

-

-

-

6.1

12.3

1.4

Ул. „Иван Боговор“ срещу №46,
8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

|

ТЕЛ.: +359 899 914 040

|

E-mail: office@multi-ecoconsult.com

|

Приложе
ние/упра
вление

В строителство и циментова промишленост

20.3

0.3-0.6

18.3

0.6-1

24.7

1-1.6

0.036

1.6-2

0.4
0.019

˃2.5

4.3
0.66

Sоб.

7.3
0.24

P2O5

31.6
0.24

MnO

3.8
0.20

MgO

16.3
2.24

CaO

26.1

25 100

75.5

Al2O3

-

Окалина
код 10 02 10

20.86

SiO2

198 200

28.2

FeO

Шлака
код 10 02 02

73.3

Fe2O3

Колич
(ш/год)

TFeоб.

Наименов
ание

0.05-0.06

Гранулометричен състав
фракция /%

Химически състав (%)
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Съхраняване и
предвидени
операции/дейности
с формирания
отпадък

Краен отпадъчен
продукт.
Оползотворява се
чрез смачкване
(строшаване) и
магнитно разделяне
съхранява се в
„обособена за целта
зона”, за период от
6 месеца.
Краен отпадъчен
продукт.
Съхранява се в
„обособена за целта
зона” на
площадката, след
което се
транспортира до
съответните
потребители на
продукта

„ХЪС СТИЙЛ” ЕАД
Заводите на черната и цветна металургия
В СДП,
рециклиране

-

-

-

-

от
газоочист
ка

Краен отпадъчен
продукт, формиран
от процес на
газоочистка. Ще се
съхранява временно
на площадката на
обекта, в специално
обособени съдове
(контейнери) до
предаването им за
оползотворяване в
строителството, на
фирми
притежаващи
съответните
разрешителни по
реда на ЗУО.

от СДП
и ПП

Краен отпадък.
Същият ще бъдат
обратно вложен за
рециклиране в
производството.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от СДП
и ПП

6

Отпадъчните смазочните материали, от основните и спомагателни производства на Завода ще се
събират в контейнери, и ще бъдат транспортирани и предоставяни на специализирани фирми за
утилизация.
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Производство на
огнеупорни
материали
строителство

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

25.103

Смазочни
материали
код
13 02 05*
код
13 03 10*
код
12 01 12*

-

33 152

-

Метални
отпадъци
-обрез
амортизацио
нен лом
код 12 01 01
Отработени
огнеупорни
материали
код 16 11 04

-

0.1-3

-

0.4-10

1.1-6

0.5-6

3-17

0.3-3

0.6-5.

0

13.103

0.13-2

Прах
код 10 03 20

10-45

21-43
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Краен отпадъчен
продукт Ще се
съхранява временно
на площадката.
Възможна е
употребата му в
строителството на
пътища, при
производството на
огнеупори, или
продажба.

Рециклира
не

Краен отпадъчен
продукт. Не
подлежи на
повторна употреба
или влагане в
производството.
Отпадъкът ще се
съхранява временно
на площадката, в
подходящи
резервоари или
други съдове за
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разделно
съхраняване на
течности.

*СДП- стоманодобивно производство, ПП-прокатно производство
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Характеристика на отпадъците, които ще се генерират по време на експлоатацията на
съоръженията в завода, посочени в Таблица 22 са описани по-долу в текста:
• Код 10 02 02 - Необработена шлака
Шлаката ще съдържа 10-15% железни окиси, с добри физични и механични
свойства. Тя може да се използва в производството на цимент и асфалтови и
циментови смеси в пътното строителство, като за целта ще се предава на фирми,
които произвеждат тези материали. Утайката от шлака и отливки, произведена от
електродъговата пещ, пещта за извънпещна обработка и машината за
непрекъснато леене, може да бъде настроена и със система за обработка на
стоманена шлака. Стоманената шлака, се оползотворява чрез смачкване
(строшаване) и магнитно разделяне. Шлаката ще се съхранява временно на
„обособена за целта зона”, на територията на обекта. Използването й по
предназначение, може да се осъществи, минимум шест месеца след генерирането
й;
•

Код 10 02 10 - Окалина.
Отпадъкът се формира, от стоманодобивното и прокатно производство.
Установено е, че окалината може да се използва като основен компонент в
бетонови смеси за производството на тежък бетон за строителството. Окалината
(със съдържание на общо желязо Fe~70%), основно се използва като суровина в
черната металургия. Окалината се съхранява временно на „обособена за целта
зона”, след което се транспортира до съответните потребители на продукта;

•

Код 10 03 20 - Прах. Отпадъкът ще бъде временно съхраняван на площадката на
обекта, в специално обособени съдове (контейнери) до предаването им за
оползотворяване в строителството, на фирми притежаващи съответните
разрешителни по реда на ЗУО;

•

Код 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали. Отпадъкът се
формира от стоманодобивното производство. Същият, ще бъдат обратно вложен
за рециклиране в производството;

•

Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
на минерална основа. Отпадъкът се формира при стоманодобивното и прокатно
производство, от използваното стационарно и мобилно оборудване в завода. Той
ще се съхранява временно на площадката, в подходящи резервоари или други
съдове за разделно съхраняване на смазочни масла и други видове масла, до
предаването им за третирането на съответните фирми притежаващи
разрешително, съгласно ЗУО;

•

Код 13 03 10* - Други изолационни и топлопредаващи масла. Отпадъкът се
формира при стоманодобивното и прокатно производство, от използваното
технологично оборудване в завода. Той ще се съхранява временно на площадката,
в подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на други
видове масла, до предаването им за третирането на съответните фирми
притежаващи разрешително, съгласно ЗУО;
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•

Код 12 01 12* - Отработени восъци и смазки. Отпадъкът се формира при
стоманодобивното и прокатно производство, и от използваното технологично
оборудване в завода. Той ще се съхранява временно на площадката, в подходящи
резервоари или други съдове за разделно съхраняване на течности, до предаването
им за третирането на съответните фирми притежаващи разрешително, съгласно
ЗУО;

•

Код 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични
процеси различни от упоменатите в 16 11 03, отработените огнеупори материали
се транспортират и съхраняват временно на площадката, и могат да се използват в
строителството на пътища и при производството на огнеупори, или да се предават
на съответните потребители на продукта.
Излязлото от употреба електрическо/електронно оборудване (ИУЕЕО),
флуоресцентни тръби и други отпадъци, които трябва да се третират съгласно реда и
изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, очакваните отпадъците тази група са както следва:
•

Код 16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09* до 16 02 13* - По време на експлоатация на обекта ще се образува
излязло от употреба електронно и електрическо оборудване като датчици и други
електронни елементи, управляващи производствения процес, както и лампи от
промишленото осветление на площадката;

•

Код 20 01 36 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в кодове 20 01 21*, 20 01 23* и 20 01 35*.

В процеса на третиране на отпадъците за тези от тях, за които е приложимо ще се
прилагат разпоредбите на чл. 5 и чл. 5а от ЗУО, при разписана информация и гаранции за
спазването ѝ.
9. Отпадъчни води, които ще се формират от обекта на ИП
Технологията на проекта предвижда минимално генериране на поток отпадни
производствени води, т.к. всички водни блокове са предвидени да работят на затворен
вътрешен циркулационен принцип. Предвидено е да се изгради локална ПСОВ, която да
пречиства оборотния цикъл. Производствените води ще бъдат насочени към ново изградената
ЛПСОВ.
Новата ЛПСОВ, ще се изгради на изхода от площадката на бившия завод на „Полимери”
АД, преди заустване в р. Девненска, и в нея да постъпват отпадните води от всички
съществуващи и нови главни колектори на площадката.
ЛПСОВ ще бъде оразмерена, съгласно изискванията на т. 3.2. - производство на
стомана с електро - дъгови пещи от отпадъчна стомана скрап и директна редукция на
желязо от Приложение №5 на Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води зауствани във водни обекти. ЛПСОВ ще се
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изгради на изхода от площадката, преди заустване в р. Девненска и в нея се предвижда да
постъпват отпадните води от всички новопроектирани колектори за целите на новото ИП. В
пречиствателната станция ще постъпват и дъждовните води от цялата площадка, която ще бъде
изградена изцяло на ново, като бъде подновена изцяло техническа инфраструктура
/водопроводна и канализационна/.
Съгласно Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти,
в Приложение № 5 към чл. 16. ал. 1, в т.3 – Черна металургия, от приложената таблица са
посочени Емисионни норми за отпадъчните води от някои промишлени сектори, зауствани във
водните обекти, а именно:
3. Черна металургия
3.1. Производство на чугун и стомана
рН
неразтворени вещества
ХПК
нефтопродукти
феноли (летливи)
кадмий
хром (общ)
олово
живак
цинк
желязо
цианиди (свободни)
цианиди (общо)

6-9
50 mg/dm3
250 mg/dm3
10 mg/dm3
0.5 mg/dm3
0.1 mg/dm3
0.5 mg/dm3
0.2 mg/dm3
0.01 mg/dm3
2.0 mg/dm3
5.0 mg/dm3
0.1 mg/dm3
1.0 mg/dm3

На този етап и от наличната предпроектна информация не се очаква наличие на Кадмий
в отпадните води отвеждани за пречистване в ЛПСОВ поради следните обстоятелства:
-

-

-

Като метална суровина за производството на планираната продукция на новия завод
се предвижда да се използва 100% скрап от черни метали - основно чугунени и
стоманени отпадъци. Постъпващата на площадката входящата суровина (скрап)
представлява негодни/бракувани предмети, оборудване и т.н., които са продукт на
предходна металургична обработка за тяхното първично/вторично производство
(получаване на течен метал, леене, валцуване, изтегляне, огъване и др.) свързана с
високо температурни окислително редукционни процеси, при които ако е имало
съдържание на Кадмий, той се е окислил и е преминал в шлака – отпадък от
металургичната обработка.
В производствената програма на завода не се предвижда производство на
продукция микролегирана с Кадмий или използването на феросплави съдържащи
Кадмий. Химическият състав на предвижданите за използване основни феросплави
не включва наличието на Кадмий.
Предвидените спомагателни и шлакообразуващи материали като: металургична
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вар, калциев флуорид, въглероден и коксов прах, смеси за разливане, огнеупорни и
други материали не съдържат Кадмий.
От гореизложеното може да се направи извод, че не се очаква в металните отпадъци
(скрап) да има съдържание на Кадмий. Технологията и дейностите на площадката, по никакъв
начин не предполагат наличие на Кадмий, от където не се очаква и генерирането на отпадни
води замърсени с Кадмий.
Във връзка с горното Възложителя ще избере и предложи на последващия етап от
процедурата по ОВОС най-доброто техническо решение за ЛПСОВ, която да пречиства
очакваните замърсители в генерираните отпадни води посочените в Таблица 20. След
въвеждане в експлоатация на ЛПСОВ съгласно нормативните изисквания възложителят ще
извършва съответния периодичен мониторинг с цел качествен контрол на пречистените
отпадни води.
➢ Филтриращи съоръжения за новото производство:
Използваните количества води от „Завод за производство на горещо валцувани плоски
продукти, ще постъпват в локални съоръжения за филтрация. Тези води са оборотни, и ще се
връщат за повторно ползване в производството. В тази връзка може да се посочи, че не се
очаква заустване на замърсени производствени отпадни води в съществуващата площадкова
канализация, респ. в новата ЛПСОВ на изход от имота на „ХЪС“ ООД.
➢ Филтриращи съоръжения за Стоманодобивно производство:
От оборотните цикли (ОЦ) за вода за индиректно охлаждане, затворен цикъл омекотена
вода и вода за водно-въздушно охлаждане, ще се формират отпадъчни води с незначително
замърсяване от промивка на самопочистващите се филтърни системи. Тези води ще се заустват
в резервоара за индустриална вода, и ще се връщат за повторна употреба.
Замърсените отпадни води с окалина и механични примеси, ще се образуват основно
във водния оборотен цикъл за директно охлаждане.
➢ Филтриращи съоръжения за Прокатно производство:
На водните оборотни цикли - директно охлаждане и ламинарно охлаждане, хидросбив
и хидросмив се предвиждат съоръжения за пречистване на водата. Тези съоръжения обслужват
единствено и само затворените системи за охлаждане, който работят в рецикъл.
След процеса на утаяване, пречистената вода постъпва в басейна за топла вода на ОЦ
на производството, минава през охладителни кули и се връща за оборотно използване.
Отделените количества масла от филтрите, се събират и изпращат за третиране или
оползотворяване на лицензирани фирми.

➢ Потоци и количества отпадни води (производствени от технологичната схема,
дъждовни условно чисти, дъждовни от площадки - замърсени, битови).
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Предвижданата канализация на площадката ще бъде разделна – за формираните от
обекта производствени, дъждовни и битови отпадни води. Поради наличието на съществуваща
канализационна мрежа се предвижда същата да бъде ревизирана и реконструирана и
разширена за нуждите на ИП.
• Производствени отпадни води:
Очаква се генерирането на дъждовни води от открити зони, които се класифицират като
замърсени. При поддръжката и измиването на пътища, открити и закритите работни зони на
територията на завода също ще бъдат генерирани отпадни води. Тези два потока отпадъчни
води ще бъдат заустени в новопредвиждана за изграждане ЛПСОВ.
Количество на замърсени дъждовни води

- 116 112 m3/y.

Количества производствени отпадни води:
-

Максимално часово водно количество

- Qмакс.ч. = 10 m3/h;

-

Средноденонощно водно количество

- Qср.дн. = 30 m3/d;

-

Средногодишно количество

- Qср.год. = 1 800 m3/y;

Общо количество замърсени води за пречистване (дъждовни и производствени) Qпреч. = 117 912 m3/y
Замърсените дъждовни и производствени води, ще постъпват за третиране в нова
ЛПСОВ, след която ще се заустят в р. Девненска.
• Поток условно чисти дъждовни води:
Очаква се генерирането на дъждовни води от покриви, които се охарактеризират, като
условно чисти. Този поток води ще бъде заустен в колектора след новопредвиждана за
изграждане ЛПСОВ, който ще ги отвежда до точката на заустване в р. Девненска.
Количество на условно чистите дъждовни води

- 270 928 m3/y;

Общо средногодишно количество води (смесен поток), който се очаква да бъдат
зауствани в р. Девненска - Qоср.год. = 388 840 m3/y
Потокът от пречистени след ЛПСОВ и потокът условно чисти дъждовни води ще се
отвеждат чрез площадковата канализация до разрешената с КР-72/2005г. точка на заустване в
река Девненска, при координати: 43о11,452 СШ /северна ширина/ 27о37,423 ИД /източна
дължина/. ЛПСОВ ще бъде проектирана така, че качеството на водите, след пречистване на
отговарят на нормативно установените ИЕО.
•

Поток битово-фекални отпадъчни води:

Битово-фекалните отпадни води от площадката ще се заустват в съществуващ градски
канализационен колектор Ф1000 Стб. от Промишлена Зона Юг към ГПСОВ-Девня, минаващ
през имота, след сключване на договор с ВиК оператора.
Количество Битово-фекално отпадно водно количество към ГПСОВ Девня
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Максимално денонощно:
Максимално месечно:
Максимално годишно:

Qмакс.ч.
Qмакс.мес.
Qмакс.год.

= 70 m3/d
= 2 100 m3/month
= 22 500 m3/y

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката
на предприятието/съоръжението:
Веществата и смесите необходими за протичане на технологичните процеси се доставят
при необходимост - по заявка. Всички поддържани на склад ОХВ, трябва да присъстват в
количество равно или над съответните прагови количества по Приложение №3 на ЗООС, както
и сумирани по клас опасности са по-малки от 1.
Тяхното съхранение, трябва да отговаря на изискванията на чл.4 и чл.6 от Наредбата за
реда и съхранение на ОХВС, както следва:
•

склад с ограничен достъп и отговорно лице, и осигурена транспортна
инфраструктура;

•

актуална оценка за безопасността на съхранение на ОХВС и актуални MSDS
/информационен лист за безопасност на материалите/;

•

заключен отделен сектор за експлозивни и силно токсични вещества и смеси;

•

Инсталирани пожарогасителни системи съгласно законодателството;
осигурени технически средства за улавяне на евентуални разливи (абсорбент,
събирателни вани), работни инструкции.

10.1.Описание на опасните вещества и отпадъци, които са или се планира да
бъдат налични в предприятието / съоръжението:
Таблица 6.
№

Химично наименование

CAS №

EC №
или код на отпадъка

Проектен капацитет
(в тонове)

1

2

3

4

5

1.

Кислород

7782-44-7

231-956-9

692.3

2.

Аргон

7440-37-1

231-147-0

231.2

3.

Азот

7727-37-9

231-783-9

321.6

4.

Природен газ*

8006-14-2

232-343-9

2.02

5.

Отработени восъци и смазки

-

12 01 12*

1.0

6.

Нехлорирани моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки на
минерална основа

-

13 02 05*

2.5

7.

Други изолационни и
топлопредаващи масла

-

13 03 10*

2.5

*налично в площадковите тръбопроводи – не се предвижда съхранение (резервоарно стопанство)
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Съгласно изготвения Доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС,
предприятието е класифицирано с “нисък рисков потенциал”.
ІІ. Друга информация
В заключение:
• Инвестиционното предложение е за изграждане на ново металургично предприятие, и
отговаря на всички изисквания на европейските стандарти и гарантира качествени крайни
продукти с широко приложение и търсене на местния и международните пазари;
• Инсталациите в инвестиционното предложение отговарят на BAT (Best Available
Techniques) / НДНТ/, включващи иновативни решения, които гарантират покриването на
всички изисквания на европейското и българското законодателство по околна среда;
Металургичното производство е характерно за силно развитите международни икономики и
ще допринесе значително за покачване на икономическите показатели на регионално и
национално ниво чрез разкриване на значителен брой нови работни места, реализиране на
експортна продукция и увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната.
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