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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

от "ХИМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

със седалище и адрес на управление: град Перник, ул. Владайско въстание №1 ,  
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(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Перник, община Перник 2300, ул. Владайско въстание № 1 Телефон, 
факс и ел. поща (е-mail):  +359888472953 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Александър Стефанов - 
Управител 

Лице за контакти: Калина Караджова – Упълномощен представител 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „ХИМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно 
предложение: 

Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно 
производство на течен ферихлорид , използван като коагулант за пречиствателни станции, в 
урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.513.6480.2, находящ се в област Перник, 
община Перник, гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1, с възложител „ХИМТЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
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1. Резюме на предложението. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, 
и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение 
№ 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

 

Площадката ще бъде разположена в едноетажна промишлена сграда (хале) с 
идентификатор 55871.513.6480.2, с обща застроена площ 1150 кв.м., част от бивш завод за 
токоизправители. Площадката в обхвата на това уведомление ще е с обща площ от 140 кв.м. с 
размери 15,50m х 9,00m и височина 4m, стоманобетонна , монолитна конструкция със здрав 
водоустойчив и импрегниран  под. Ще се използва съществуващата инфраструктура, налична в 
района на площадката – сграда, пърен достъп, В и К, електрозахранване. 

 Няма да има изграждане на нова инфраструктура.  

 Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и монтаж на съоръженията 
съобразно ситуацията по-долу, като позициите са видими от приложените към уведомлението 
чертежи: 

1. Вертикалeн   реактор  с размери 2.5м диаметър  x 1.5м височина х - 1 x 7м3 [ПОЗ 1] 

2. Вертикален реактор с размери 1.6м диаметър x 3.0м височина - 1 x 6м3 [ПОЗ 2] 

3. Буферени съдове за съхранение на солна киселина-  6 х 1 м3  - 6м3 [ПОЗ 3] 

4. Буферен съд за аварийно събиране на течове - 6 х 1 м3  - 6м3 [ПОЗ 4] 

5. Електически бойлер за топла вода с инсталирана мощност 7kW с циркулационна 

водогревна система от PEX тръбопровод  [ПОЗ 5] 

6. Напорна мембранна въздуходувка 50м3/ч при 350mbar  [ПОЗ 6] 

7. Система за насищане с кислород [ПОЗ 7] 

8. Скрубер – Кондезоуловител с резервора за вода [ПОЗ 8] 

9. Товаро- разтоварна зона  - площадка [ПОЗ 9] 

10. Зона за съхранение на скрап[ПОЗ 10] 

11. Обезопасителна шахта с канал за улаваяне на евентулни разливи и течове [ПОЗ 11] 

12. Административни помещения [ПОЗ 12] 

 Резервоарите ще са сертифицирани за приложение за ферихлорид и солна киселина. 
Товаро-разтоварните дейности ще се извършват чрез бордови камион и мотокар в IBC 1000л 
опаковки или с помпа и автоцистерна. 
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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: 

 Технологичната линия за производство на ферихлорид включва: 

- Процес на приготвяне и усредняване на изходния разтвор: в реактор ПОЗ 1 обем 7 

куб.м. ще се смесват равни части вода и солна киселина до получаването на изходен 
разтвор с концентрация 15%. Солната киселина ще се подава от резервоари за 

съхранение ПОЗ 3, водата от скрубер ПОЗ 9 и в малки количества  добавка промишлена 
вода.  

- Процес на подгряване: Първичният разтвор в 7м3 реактор ПОЗ 1  ще се подгряват до 

температура 40°C, чрез система електрически бойлер – водна серпентина ПОЗ 5 

- Процес на разтваряне и  концентиране на желязо: Към изходния  разтвор в реактор ПОЗ 

1 ще се подава чисто желязо под формата на стоманена тел и/или желязо на скрап с код 

11 01 01, като суровината ще се съхранява на предвидената за целта площадка ПОЗ 5 в 
чували, тип биг бег. Захранването става чрез подемна техника. Едновременно ще се 
активира и дънната аерация -  принудително подаване на въздух с цел миксиране и 

частично окисление с помощта на въздуходувки ПОЗ 6. При протичането на реакцията 

(хим уравнение 1) се образуват два крайни продукта: железен трихлорид FeCl3 и вода 
H2O. Процесът протича без емисии в атмосферата, единствено се очаква отделянето на 

водни пари, за които е предвидено да бъдат улавяни чрез скрубер  ПОЗ 8 – система за 

кондензиране на парите до вода, която ще бъде се използвана за повторно разреждане 
на следващата партида. Целта е постигане на 180 до 200 гр общо желязо на 1 л разтвор. 

4Fe + 3O2 + 12HCl = 4FeCl3 + 6H2O  (хим уравнение 1) 

 

- Процес на доокисление:  Рзтвора от реактор ПОЗ 1  ще се подава към реактор ПОЗ 1   , 

където ще се подложи на интезивна аерация през фина дънна аерация с въздуходувки 

ПОЗ 6 с поддръжане на температура до 40°C; За подобрение скоростта на окисление ще 

се използва напорна система за насищане с чист кислород ПОЗ 7.По време на процеса 
ще се следи съдържанието на тривалентно желязо Fe3+ и свободна солна киселина HCl, 
като при нужда ще се добавя свежа солна киселина за поддръжане нивото на Cl в 
системата Крайни продукти са FeCl3 железен трихлорид и  вода H2O.Процесът ще протича 
без емисии в атмосферата , единствено се очаква отделянето на водни пари , които ще 

бъдат улавяни чрез скрубер  ПОЗ 8 – система за кондензиране на парите до  вода, която 

ще се оползотворява повторно. Цел е постигане на чист технически 40% FeCl3 . Анализите 

ще се правят в собствена лаборатория към административната част ПОЗ 12 
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 За производстовто на 1м3 или 1400кг краен продукт ще са необходими 180 до 200кг 
желязо ,  600л солна киселина , 500л вода, 100kW топлинна енергия, 200kW енергия за аерация. 

 Ще се генерират до 200л воден кондензат от всеки произведен 1м3 краен продукт, който 
ще се използва обратно за приготвяне на новите разтвори, останалото необходимо количество 
ще се осигурява от водопроводната мрежа. 

 Блок-схема на процеса по производството на железен трихлорид е дадена като 
приложение към настоящата информация. 

 Общата използвана площ на инвестиционното предложение ще бъде 140 кв.м., 
капацитета на цялата инсталация ще бъде до 80м3 или 120т готов продукт на месец.  

 За осигуряване на евентуални малки разливи при товаро-разтоварните и 

производствени  процеси е предвидена направата на обезопасителна шахта с канал ПОЗ 11, 

която ще се изпомпва регулярно към надземно разположени IBC опаковки по 1м3 ПОЗ 4. 

Съдържанието им ще  се връща обратно в производството, или ще се предават като отпадъчна 
вода на лицензирани фирми/в случаи на голямо разреждане/.  

 Като цяло всички съдове използвани за производство и съхранение ще бъдат с 
удебелени стени и годни за съхранение до 70 градуса, тоест презапасени от гледна точка на 
устойчивост на материала. 

 На площадката ще се съхраняват абсорбиращи вещества и допълнителни IBC контейнери 
за препомпване на разтвори и ограничаване на разливи, в случай на аварии.  

 

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: 

 Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 
устройствен или друг план дейности, в обхвата на въздействие на обекта на Инвестиционното 
предложение. Това изключва възможността от увеличаване на въздействието върху околната 
среда или т.нар. кумулиране с други предложения. 

 Няма необходимост от издаване на допълнителни съгласувателни/ разрешителни 
документи по реда на специален закон. 

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 
общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в 
БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 
обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 
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 Площадката ще бъде разположена в едноетажна промишлена сграда (хале) с 
идентификатор 55871.513.6480.2, находяща се в посочения по-горе имот, с обща застроена площ 
1150 кв.м.  

 Парцелът е частна собственост. Част от имота, обект на настоящото инвестиционно 
предложение, с обща площ 140 кв.м., се отдава под наем на Възложителя за използване за 
реализация на настоящото инвестиционно предложение. 

 Районът, в който ще бъде разположена площадката, обект на настоящото 
инвестиционно предложение, представлява индустриална зона. В близост до обекта са 
разположени металургичното предприятие „Стомана Индъстри” АД с основна дейност 
производство на метални изделия от черни метали, фирма „Екома” ЕООД, специализирана в 
дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци, 
фирма „Колхида Метал” АД, специализирана в производството на метални конструкции и 
изделия. В съседство се намира и Депото за опасни и неопасни индустриални отпадъци, 
разположено на територията на „Стомана Индъстри” АД. 

 Приложени към настоящото уведомление са документите за собственост, скица на 
имота и предварителен договор за отдаване под наем. 

- населено място - гр. Перник 

- община - Перник 

- квартал - ул. „Владайско въстание“ № 1 

- поземлен имот - идентификатор 55871.513.6480.2 

- географски координати - Източна дължина 23.098176 

- Северна ширина 42.602123 

- собственост - частна 

 

 Халето, в което ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите 
на защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близко разположената до обекта защитена зона  за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна е “Острица” (BG0001375). 
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Местоположение на инвестиционното предложение 

 Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение считаме, че 
при реализирането и експлоатацията на същото няма вероятност от пряко и непряко: 

- засягане / увреждане на обекти, определени като „културно наследство” по реда на 
Закона за културното наследство; 

- трансгранично въздействие върху околната среда; 

- отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000”. Поради това 
смятаме, че няма да бъде необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони, Обн. ДВ бр. 73 / 2007г.; 

- не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

 Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено 
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими 
количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

 

 По време на експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използва условно 
чиста вода в оборотен цикъл и ел.ток.  
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 Предвижда се минимална консумация на свежа вода от съществуващата ВиК мрежа на 
площадката, за първоначално захранване на съоръженията с вода. Впоследствие ще се 
използва оборотна вода, от кондензолувител. При необходимост от допълване на системите 
със свежа вода, същата ще се осигурява от съществуващата на площадка ВиК мрежа. Не се 
предвижда допълнително водовземане.Предвиждаме до 20м3 месечна консумация на вода от 
ВиК мрежата 

 По време на експлоатацията се предвижда консумация на ел.ток от съществуващата 
електроразпределителна мрежа на площадката за захранване на помпите, нагревателите и др. 
съоръжения, част от инсталацията. 

 По време на строителството се предвижда само консумация за ел.ток за захранване на 
инструментите при монтажа на съоръженията. 

 Не се предвижда консумация на горива и други природни ресурси. 

 

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: 

 Предвид характера на процесите, които ще протичат, няма да има образуване на емисии 
на вредни вещества и замърсители във въздуха, както и няма да има образуване на отпадъчни 
води.  Не се очакват вещества, които да бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:  

 Предвид характера на процесите, които ще протичат, и ниските работни температури, 
няма да има образуване на емисии на вредни вещества и замърсители във въздуха. Няма да 
има пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове и изпускащи устройства. 

 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

 При експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква образуване на твърд 
или течен отпадък.  

 Може да се очаква генериране на отпадъчни води от измиване на площадка, оборудване 
и т.н, като въпросните ще бъдат събирани и предавани на оторизирани фирми  като отпадъчни 
води от измиване. 

 Използваните опаковки и обеми на площадката, както при транспортирането на 
първичните продукти, така и при транспортирането на крайния продукт, ще бъдат оборотни – 
за многократна употреба, поради което няма да бъдат образувани отпадъци от опаковки;Няма 
да има образуване на абсорбенти, замърсени с опасни вещества, т.к. зоната, в която ще бъдат 
разположени съоръженията на инсталацията е обвалована и в случай на разливи и течове, 
същите ще бъдат препомпвани обратно в съоръженията (резервоарите) за обработка; 



Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

 
Уведомление за инвестиционно предложение 
Обособяване на площадка за нискотемтературно, беземисионно и 
безотпадъчно производство на течен ферихлорид , използван като 
коагулант за пречиствателни станции, в урегулиран поземлен имот с 
идентификатор 55871.513.6480.2, област Перник, община Перник, гр. 
Перник, п.к.2300, ул. „Владайско въстание“ № 1, с възложител „ХИМТЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  
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9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), 
сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и 
заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътнаизгребна яма и др.) 

 Няма да има образуване на отпадъчни води и заустване в градска канализация или 
водни обекти. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които 
ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване 
на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

 На площадката се очаква да има налични химични вещества и смеси, класифицирани 
като корозивни. Като такива се класифицират продуктите солната киселина и железния 
трихлорид, крайния продукт от процеса. Максималното количество към даден момента на 
площадката ще бъде 6м3 или 8т ферихлорид EINECS no.231 – 729 – 4; CAS no. 7705 – 08 – 0 и 6м3 
или солна киселина EINECS no. 231-595-7; CAS no. 7647-01-0. В допълнение ще бъде изпратен 
MSDS на произведения ферихлорид с REACH регистрационен номер на името на ХИМТЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Солната киселина ще бъде осигурявана от наличните на пазара търговски 
дружества, приложен е MSDS и за нея. 

 На площадката няма да има налични опасни химични вещества и смеси, попадащи в 
Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. 

 На площадката няма да има налични опасни химични вещества и смеси, пораждащи 
сериозно безпокойство или класифицирани като експлозивни, запалими, канцерогенни или 
токсични. 

 Предвид еднаквите категории на опасност на посочените по-горе химични вещества и 
смеси, няма да има наличие на несъвместими за съхранение на едно място опасни химични 
вещества и смеси. 

 

На база на гореизложеното, считаме че предвид характера на инвестиционното 
предложение, не може да се очаква реализацията на същото да доведе до вредно 
въздействие върху околната среда или създаване на риск за човешкото здраве, както при 
изграждането, така и при експлоатация на инвестиционното предложение.  

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на глава шеста ЗООС. 

 



Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

 
Уведомление за инвестиционно предложение 
Обособяване на площадка за нискотемтературно, беземисионно и 
безотпадъчно производство на течен ферихлорид , използван като 
коагулант за пречиствателни станции, в урегулиран поземлен имот с 
идентификатор 55871.513.6480.2, област Перник, община Перник, гр. 
Перник, п.к.2300, ул. „Владайско въстание“ № 1, с възложител „ХИМТЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  
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ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 
на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 
подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.  

2. Други документи по преценка на уведомителя: 

 

2.1. Картен материал; 

2.2. Скица на имота; 

2.3. Блок-схеми на процесите  

2.4 Ситуация 

2.5 ДОГОВОР ЗА НАЕМ  

 

3. Електронен носител – 1 бр.  

 

4. [_] Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

 

5. [_] Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 
посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

 

Дата: 22.8.2022        Уведомител: .................................  

        Александър Стефанов 

/Управител/ 

 


