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1. Увод  

 

 Доклад по Условие 5.10.2 

 
“Агрия”АД притежава Комплексно разрешително (КР) № 23/2004г. и настоящият Годишен 

доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. 

от цитираното КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и 

представя ежегодно в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които 

е предоставено комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, 

следваща годината, за която се отнася. 

 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със 

Заповед на министъра на околната среда и водите 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за 

контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, като включва резултатите 

от собствения мониторинг през 2019 г. и обобщена информация по условията в КР, 

подлежащи на годишно докладване. 

През 2019 г. КР  е актуализирано от Изпълнителния директор на ИАОС с Решение № 23-Н0-

И0-А4/2019г.  

 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с 

цитирания по-горе Образец на годишен доклад.  

Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно 

разрешително (КР): 

 

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС  

1. Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” 

2. Инсталация „Аминиране на органични киселини” 

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

2. Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за 

растителна защита” 

3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”:  

3.1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди 

3.2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди 

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки 

4. Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“ 

5. Инсталация „Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в 

малки опаковки“ 
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6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 

7. Абонатни станции:  

  - АС 1 – Котел 1, Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки и Котел 3 с мощност 2.15 MW; 

- АС 2 – Котел 3 с мощност 0.390 MW;  

- АС 4 – Котел 4 с мощност 0.582 MW;  

- АС 8 – Котел 5 с мощност 1.25 MW; 

- АС 11 - Котел 11 с мощност 1.25 MW.  

 8. Инсталация за производство на деминерализирана вода 

 

За периода 01.06.2019 до 31.12.2019 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС  

1. Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” 

2. Инсталация „Аминиране на органични киселини”  

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС: 

1. Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

2. Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита”  

3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”, включваща: 

3.1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди 

3.2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди 

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки,  

4. Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати” 

5. Инсталация „Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” 

6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“, 

включваща: 

6.1.Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №1 

6.2.Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №2 

7. Инсталация „Формулиране на маслени препарати за растителна защита“ 

8. Инсталация за разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди 

9. Инсталация за разфасовка за маслени и суспензионни концентрати 

10. Абонатни станции:  

- АС 1 – Котел 1, Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки и Котел 3 с мощност 2.15 MW; 

- АС 2 – Котел 3 с мощност 0.390 MW;  

- АС 4 – Котел 4 с мощност 0.582 MW;  

- АС 8 – Котел 5 с мощност 1.25 MW; 

- АС 11 - Котел 11 с мощност 1.25 MW.  

11. Инсталация за производство на деминерализирана вода. 

 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 

  “Асеновградско шосе” 

4009 Пловдив, България 

 Регистрационен номер на КР; 

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 
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КР № 23/2004 г (с актуализация с Решение № 23-Н0-И0-А1/2009 г, актуализирано с Решение 

№ 23-Н0-И0-А2/2013 г., актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г.) 

 

За периода 01.06.2019 до 31.12.2019 г. 

КР № 23/2004 г (с актуализация с Решение № 23-Н0-И0-А1/2009 г, актуализирано с Решение 

№ 23-Н0-И0-А2/2013 г., актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г., актуализирано с 

Решение № 23-Н0-И0-А4/2019г.) 

 

 Дата на подписване на КР; 

Последна актуализация от 25.04.2019 година 

 Дата на влизане в сила на КР; 

24.05.2019 година 

 Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е 

притежател на разрешителното; 

„Агрия“ АД Пловдив 

 Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора; 

 “Асеновградско шосе” 

 4009, Пловдив, България 

тел.: ( +359 32) 27 35 00, 

факс: (+359 32) 63 83 77 

е-mail: agria@agria.bg  

 Лице за контакти; 

д-р инж. Ботьо Захаринов – Ръководител направление „Безопасност, екология и 

качество” 

инж. Йоана Кубатова – ръководител отдел “Екология” 

 Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти; 

     “Асеновградско шосе” 

 4009, Пловдив, България 

тел. ( +359 32) 27 35 00, 

факс: ( +359 32) 63 83 77 

е-mail: kubatova@agria.bg  

 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите; 

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

І. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – синтез на цинеб и манкозеб (75%, 80%, 

90%, 95%) 

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – синтез на пропамокарб  

ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” – формулиране и разфасовка на Цинеб, 

mailto:agria@agria.bg
mailto:kubatova@agria.bg
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Манкозеб  (син, зелен 75% , 80% син), Купроцин Супер М син, Купросейт голд M, 

премикс за медни/ВДГ; 

2. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита” – формулиране и разфасовка на Купросейт, Купроцин супер/М, Триомакс, 

Мексил, премикс ВДГ; 

3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”:  

3.1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди - Агрия 1050+, 

3.2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди - не е извършвана 

производствена дейност; 

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” - Агрия 

1050+, Торнадо, Дифлубензурон, Ривал, Терагард, Пикадор и  др. 

4. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - не е извършвана 

производствена дейност; 

5. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” – Купросейт голд М, Купроцин Супер М, Манкозеб 80% ВП, Триомакс, 

Цинеб 65, 75, 80% ВП син/бял, Мексил и др. 

6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита – не е 

извършвала производствена дейност 

7. Абонатни станции:  

Производство на наситена пара за технологични нужди , производство на топла вода за 

отопление и битови цели.  

 

 

За периода 01.06.2019 до 31.12.2019 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС  

1. Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” - – синтез на цинеб и манкозеб (75%, 80%, 90%, 

95%) 

2. Инсталация „Аминиране на органични киселини” – синтез на пропамокарб 

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС: 

1. Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” - формулиране и разфасовка на Цинеб, 

Манкозеб  (син, зелен 75% , 80% син), Купроцин Супер М син, Купросейт голд M, 

премикс за медни/ВДГ; 

2. Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита” - формулиране и разфасовка на Купросейт, Купроцин супер/М, Триомакс, 

Мексил, премикс ВДГ; 

3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”, включваща: 

3.1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди - Агрия 1050+ 

3.2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди – Торнадо, Глифозат 

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки – Торнадо, 

Глифозат, Терагард, Агрия 1050+, Дифлубензурон, Пикадор; 

4. Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати” – не е извършвала 

производствена дейност  
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5. Инсталация „Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” - Купросейт голд М, Купроцин Супер М, Манкозеб 80% ВП, Триомакс, Цинеб 

65, 75, 80% ВП син/бял, Мексил и др 

6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“, включваща: 

6.1. Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №1 – не е 

извършвала производствена дейност 

6.2. Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №2 – манкозеб ВГД, 

смеси ВДГ със симоксанил, металаксил, меденоксихлорид 

7. Инсталация „Формулиране на маслени препарати за растителна защита“ – не е 

извършвала производствена дейност  
8. Инсталация за разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди – не е извършвала 

производствена дейност  
9. Инсталация за разфасовка за маслени и суспензионни концентрати –  не е извършвала 

производствена дейност 

10. Абонатни станции - производство на наситена пара за технологични нужди , 

производство на топла вода за отопление и битови цели.  

11. Инсталация за производство на деминерализирана вода - производство на 

деминерализирана вода за производствени цели 

 

Доклад по Условие 3.9: 

Условие Изпълнено  

Да/ Не/ В процес на 

изпълнение 

Условие 3.9.1. Подмяна на съществуваща филтърпреса за 

очистка на производствени води; 

Не 

Условие 3.9.2. Монтаж на филтърпреса за обезводняване на 

утайки от пречистване на отпадъчни производствени води; 

Да 

Условие 3.9.3. Изграждане на инсталация за намаляване 

количеството манган в отпадъчните производствени води; 

В процес на изпълнение 

Условие 3.9.4. Монтаж на инсталация за омекотяване на 

сондажна вода; 

Да 

Условие 3.9.5. Изграждане на скрубер към съд за 

приготвяне на разтвор цинков и манганов сулфат към 

инсталация синтез на дитикарбамати; 

Да 

Условие 3.9.6. Изграждане на локална аспирационна 

система към разфасоващи машини към инсталация синтез на 

дитикарбамати;.  

Да 

Условие 3.9.7. Изграждане на инсталация за формулиране 

на маслени препарати за растителна защита; 

Да 

Условие 3.9.8. Изграждане на инсталация за разфасовка за 

сулфонил карбамидни хербициди; 

Да 

Условие 3.9.9. Изграждане на инсталация за разфасовка за 

маслени и суспензионни концентрати; 

Да 

Условие 3.9.10. Реконструкция и разширение на инсталация 

за формулиране на суспензионни концентрати, включваща: 

подмяна на мелница, монтаж на чилър, миксер, силоз  и 

филтърно пречиствателно съоръжение; 

Да 

Условие 3.9.11. Реконструкция и разширение на инсталация 

за формулиране и разфасовка на течни хербициди, 

Да 
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включваща: монтаж на сборник, обезмирисители, 

разфасовъчна машина; 

Условие 3.9.12. Разширение на складова база, чрез 

изграждане на 10 броя складове за суровини и готови 

продукти, всеки с площ от 500 кв.м. 

В процес на изпълнение 

 

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите  

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

№ Инсталации 

Позиция на 

дейността, 

приложение № 4 

към ЗООС 

Капацитет 

1. 

Инсталация „Синтез на дитиокарбамати”, 

включваща: 

-Процес на синтез –реактори (2 броя); 

-Процес на утаяване – реактор (1 брой); 

-Процес на Филтруване – лентов 

филтър (1 брой); 

-Процес на Сушене – сушилня (1 брой). 

4.4 

10 000 т/г 

 

 

2. 

Инсталация „Аминиране на органични 

киселини” включваща: 

-Процес на Кондензация – реактор (1 

брой); 

-Процес на Дестилация – дестилатор (1 

брой); 

-Процес на Екстракция – сборник (1 

брой). 

2 000 т/г 

 

№ 

Инсталации, които не попадат в обхвата на 

Приложение 4 към ЗООС: 

 

Капацитет 

1. 

Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

включваща: 

-Процес на Дозиране – силози (10 броя), 

автоматични везни (5 броя); 

-Процес на Смилане  -  мелница (1 брой); 

-Процес на Хомогенизиране – шнеков смесител 

(4 броя), междинен сборник (4 броя), 

хомогенизатор (4 броя); 

-Процес на разфасоване -  автоматична везна (1 

брой), машина за зашиване и машина за 

залепване. 

 

5 000 т/г 
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2. 

Инсталация „Формулиране на прахообразни 

медсъдържащи продукти за растителна защита” 

включваща:  

-Процес на Дозиране – силози (9 броя), 

автоматични везни (2 броя); 

-Процес на Смилане  -  мелница (1 брой); 

-Процес на Хомогенизиране – шнеков смесител 

(2 броя), междинен сборник (1 броя), 

хомогенизатор (2 броя); 

-Процес на разфасоване -  автоматична везна (1 

брой), машина за зашиване и машина за 

залепване. 

3 370 т/г 

 

3. 

Инсталация „Формулиране на течни продукти за 

растителна защита”:  

3.4. Формулиране и разфасовка на течни 

фунгициди и инсектициди, включващо: 

-Процес на формулиране – реактор (1 брой); 

-Процес на разфасоване – разфасовъчни машини  

(2 броя), 

3.5. Формулиране и разфасовка на течни 

хербициди, включващо: 

-Процес на формулиране – реактор (2 броя); 

-Процес на разфасоване – сборник (2 броя), 

разфасовъчни машини  (2 броя), 

3.3. Разфасовка на течни продукти за 

растителна защита в малки опаковки”, 

включващо: 

-  Процес на разфасоване – разфасовъчни 

машини  (2 броя). 

2 800 т/г 

 

 

 

 

9 000 т/г 

 

 

 

 

1 000 т/г 

4.  

Инсталация „Формулиране на суспензионни 

концентрати”, включваща: 

-Процес на формулиране – реактори (2 брой); 

-Процес на смилане – перлена мелница (1 брой). 

450 т/г 

5. 

Инсталация „Разфасовка на прахообразни 

продукти за растителна защита в малки опаковки”, 

включваща: 

-Процес на разфасоване – силози (4 броя), 

разфасовъчни машини (4 броя). 

3 000 т/г 

6. 

Инсталация „Формулация и гранулация на 

препарати за растителна защита“, включваща: 

-Процес на гранулиране – гранулатор в кияящ 

слой ( 1 брой); 

3500 т/г 
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-Процес на разфасоване – разфасовъчна машина  

(1 брой). 

7. 

Абонатни станции:  

-АС 1 – Котел 1, Котел 2  и Котел 3; 

-АС 2 – Котел 3;  

-АС 4 – Котел 4;  

-АС 8 – Котел 5; 

-АС 11 - Котел 11 

 

2 по 2,2 MW и 1 по 2,15 MW 

0,390 MW 

0,582 MW 

1,25 MW 

1,25MW 

 

За периода 01.06.2019 до 31.12.2019 г. 

№ Инсталации 

Позиция на 

дейността, 

приложение № 4 

към ЗООС 

Капацитет 

1. 

Инсталация „Синтез на дитиокарбамати”, 

включваща: 

- Процес на синтез –реактори (2 броя); 

- Процес на утаяване – реактор (1 брой); 

- Процес на Филтруване – лентов 

филтър (1 брой); 

- Процес на Сушене – сушилня (1 брой). 

4.4 

10 000 т/г 

 

 

2. 

Инсталация „Аминиране на органични 

киселини” включваща: 

- Процес на Кондензация – реактор (1 

брой); 

- Процес на Дестилация – дестилатор (1 

брой); 

- Процес на Екстракция – сборник (1 

брой). 

2 000 т/г 

 

№ 

Инсталации, които не попадат в обхвата на 

Приложение 4 към ЗООС: 

 

Капацитет 

1. 

Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

включваща: 

- Процес на Дозиране – силози (10 броя), 

автоматични везни (5 броя); 

- Процес на Смилане  -  мелница (1 брой); 

- Процес на Хомогенизиране – шнеков смесител 

(4 броя), междинен сборник (4 броя), 

хомогенизатор (4 броя); 

- Процес на разфасоване -  автоматична везна (1 

брой), машина за зашиване и машина за 

залепване. 

5 000 т/г 

 

2. 

Инсталация „Формулиране на прахообразни 

медсъдържащи продукти за растителна защита” 

включваща:  

3 370 т/г 
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- Процес на Дозиране – силози (9 броя), 

автоматични везни (2 броя); 

- Процес на Смилане  -  мелница (1 брой); 

- Процес на Хомогенизиране – шнеков смесител (2 

броя), междинен сборник (1 броя), 

хомогенизатор (2 броя); 

- Процес на разфасоване -  автоматична везна (1 

брой), машина за зашиване и машина за 

залепване. 

3. 

Инсталация „Формулиране на течни продукти за 

растителна защита”:  

3.1.Формулиране и разфасовка на течни 

фунгициди и инсектициди, включващо: 

- Процес на формулиране – реактор (1 брой); 

- Процес на разфасоване – разфасовъчни машини  

(2 броя), 

3.2.Формулиране и разфасовка на течни 

хербициди, включващо: 

- Процес на формулиране – реактор (2 броя); 

- Процес на разфасоване – сборник (2 броя), 

разфасовъчни машини  (2 броя), 

3.3.Разфасовка на течни продукти за растителна 

защита в малки опаковки”, включващо: 

-  Процес на разфасоване – разфасовъчни машини  

(2 броя). 

2 800 т/г 

 

 

 

 

50 000 т/г 

 

 

 

 

1 000 т/г 

4.  

Инсталация „Формулиране на суспензионни 

концентрати”, включваща: 

- Процес на формулиране – реактори (2 брой); 

- Процес на смилане – перлена мелница (1 брой). 

5 000 т/г 

5. 

Инсталация „Разфасовка на прахообразни 

продукти за растителна защита в малки опаковки”, 

включваща: 

- Процес на разфасоване – силози (4 броя), 

разфасовъчни машини (4 броя). 

3 000 т/г 

6. 

Инсталация „Формулация и гранулация на 

препарати за растителна защита“, включваща: 

6.1.Формулация и гранулация на препарати за 

растителна защита : 

- Процес на гранулиране – гранулатор в киящ 

слой (1 брой); 

- Процес на разфасоване – разфасовъчна машина 

(1 брой). 

6.2.Формулация и гранулация на препарати за 

растителна защита: 

- Процес на гранулиране – гранулатор в киящ 

слой (4 брой); 

- Процес на разфасоване – разфасовъчна машина 

(1 брой). 

 

3500 т/г 

 

 

 

500 т/г 
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7. 

Инсталация „Формулиране на маслени препарати 

за растителна защита“: 

- Процес на формулиране – реактор (1 брой); 

- Процес на разфасоване – мобилна разфасовъчна 

машина (1 брой). 

10 000 т/г 

8. 

Инсталация за разфасовка за сулфонил 

карбамидни хербициди: 

- Процес на разфасоване – разфасовъчни машини (2 

броя). 

18 000 т/г 

9. 

Инсталация за разфасовка за маслени и 

суспензионни концентрати: 

- Процес на разфасоване –разфасовъчна машина (1 

брой). 

10 000 т/г 

10. 

Абонатни станции:  

-АС 1 – Котел 1, Котел 2  и Котел 3; 

-АС 2 – Котел 3;  

-АС 4 – Котел 4;  

-АС 8 – Котел 5; 

-АС 11 - Котел 11.  

 

2 по 2,2 MW и 1 по 2,15 MW 

0,390 MW 

0,582 MW 

1,25 MW 

1,25MW 

 

 

 Доклад по Условие 4.2.2. - Годишно количество произведена продукция 

за всяка от инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален 

капацитет. 

  

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – 3367.667 т.  

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – 0.6 т  

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” – 1672.845 т 

2. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита” –  1018.125 т. 

3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”:  

3.1.Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – 512.594  т 

3.2.Формулиране и разфасовка на течни хербициди – 0 т 

3.3.Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – 555.905 т 

4. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” – 0 т 

5. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” –  817.347 т 

6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита – 0 т 
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За периода 01.06.2019 до 31.12. 2019 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС  

1. Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” – 4538.947 т. 

2. Инсталация „Аминиране на органични киселини” – 88.869 т. 

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС: 

1. Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” – 1636.275 т. 

2. Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита” – 770.207 т. 

3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”, включваща: 

3.1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – 173.832 т. 

3.2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди – 153.238 т. 

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки – 197.337 т. 

4. Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати” – не е извършвала 

производствена дейност  

5. Инсталация „Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” – 855.823 т. 

6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“, включваща: 

6.3. Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №1 – не е 

извършвала производствена дейност 
6.4. Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №2 – 84.805 т. 

7. Инсталация „Формулиране на маслени препарати за растителна защита“ – не е 

извършвала производствена дейност  
8. Инсталация за разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди – не е извършвала 

производствена дейност  
9. Инсталация за разфасовка за маслени и суспензионни концентрати –  не е извършвала 

производствена дейност 
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 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 

на околната среда  

 

 
 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията / 

инсталациите; 

  

 РИОСВ-Пловдив 

 бул.”Марица” № 122 

4000, Пловдив 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

/ инсталациите; 

Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район 

Пловдив  

ул. “Янко Сакъзов” №35 

4000, Пловдив 
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2. Система за управление на околната среда 

Система за управление на околната среда 

Документиране, Управление на документи, Оперативно управление 

Агрия АД Пловдив е изготвило необходимите инструкции, изисквани от разрешителното, които 

са одобрени и се съхраняват на площадката в писмен и електронен вид.  По съответните 

инструкции се водят необходимите записи под формата на протоколи, таблици и дневници. 

Фирмата съхранява актуален списък на приложимата нормативна уредба по околна среда, 

регламентираща работата на инсталациите, както и съответните процедури, работни 

инструкции и оперативни документи. 

През 2019 г. дейностите по управлението на околната среда включват: 

 Извършване на собствени периодични измервания /съгл. утвърден План за собствен 

мониторинг/ на определените показатели в изпълнение на условията на КР и програмите за 

собствен мониторинг; 

 Водене на отчетност на отпадъците; 

 Сравняване на регистрираните показатели с нормите и предприемане на коригиращи 

действия при необходимост; 

 Съставяне на комисии и извършване на проверки за състоянието на складовите стопанства 

и мрежите към тях, водопроводната и канализационна мрежа и съставяне на протоколи за 

резултатите от тях; 

 Своевременно и коректно прилагане на всички законови наредби, касаещи 

производствената дейност по отношение на опазването на околната среда и привеждането й 

в съответствие с действащото законодателство; 

 Водене на регистър на проведените обучения, броя на участниците и мястото на провеждане 

в изпълнение на програмата за обучение на производствения и техническия персонал; 

 Прилагане на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарт 

ISO 14001: 

 управление на производствените процеси;  

 управление на произвежданите продукти и спомагателни дейности;  

 определяне на аспекти на околната среда, които може да се управляват ефикасно и 

върху които може да се очаква въздействие;  

 осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната 

среда;  

 вътрешни одити 

 успешно преминаване на новата версия на стандарт ISO 14001:2015.  

 

 Обмен на информация 

На площадката на “Агрия”АД са създадени механизми /Инструкции по Условията на КР и вкл. 

процедурите по ИСУ/ за обмен и разпространение на информацията, свързана с изпълнение на 

условията на КР. Р-л отдел Екология съхранява всички документи, свързани с КР и при промяна 

в: 

 нормативните документи; 

 инструкциите по ОС; 
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актуализира информацията и я предоставя на Изпълнителния директор и разпространява до 

съответните отговорни лица. Информацията се разпространява електронно. 

 Документиране 

Представен е отчет по дейностите на СУОС, който включва резултатите от собствен 

мониторинг и протоколи за анализ на съответствията по Условия 8, 9, 10, 11, 12 и 13, залегнали 

в Комплексното разрешително; 

Документирането на резултатите от прилагане и изпълнение на СУОС се извършва на база 

инструкциите по ОС. 

 

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

 УСЛОВИЕ 4 

Инструкция № 

условие 4 от КР 

Бр. извършени 

проверки 

Бр. анализи на съответствието Коригиращи действия 

Инструкция№  1 

по условие 4.2.1   

1 бр Проверка за 

измерване/изчисляване 

на годишното 

производство /за 

периода 01-05.2019/ за 

инсталацията по 

Условие 2, която попада 

в обхвата на 

приложение 4 от ЗООС 

и оценка на 

съотвтетвието 

1 бр. съответствие не се налагат 

коригиращи действия 

 

За периода 01.06.2019 до 31.12.2019 г. 

 УСЛОВИЕ 4 

Инструкция № 

условие 4 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 

съответствието 

Коригиращи действия 

Инструкция№  1 

по условие 4.2.1   

1 бр Проверка за 

измерване/изчисляване 

на годишното 

производство /за 

периода 06-12.2019/за 

инсталацията по 

Условие 2, която попада 

в обхвата на приложение 

4 от ЗООС и оценка на 

съотвтетвието 

1 бр. съответствие не се налагат 

коригиращи действия 
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 УСЛОВИЕ 8  

Инструкция №  

условие 8 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкция № 5  

по условие 8.1.7.1.1.  

и съответствие по 

Инструкция № 6 по 

условие 8.1.8.2   

1бр. извършена проверка 

на количеството 

консумирана 

производствена вода за 

периода януари-декември 

2019 г. 

1бр. съответствия с количествата 

консумирана производствена вода в 

годишен аспект 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция№ 3 

Условие 8.1.5 

6 бр. извършени проверки 

на работния журнал за 

записи относно 

отклонения от 

параметрите по 

експлоатацията и 

поддръжката на 

оборудването с най-голям 

разход на вода за 

производствени и 

охлаждащи нужди 

6 бр. Съответствия 

Процесите и съоръженията с най-голяма 

консумация на вода за производствени 

цели (синтез и филтруване) позволяват 

достигането на съответствие по условие 

8.1.2. 

Няма отклонения от НТР 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Условие 8.1.8.4 

Инструкция№ 4 

Условие 8.1.6 

5 бр. проверки на 

техническото състояние 

на водопроводната мрежа, 

включително течове 

5 бр. Протоколи съответствия относно 

състояние на водопроводната мрежа и 

наличие на течове  

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Условие 8.2.3 

Инструкция № 8 

5 бр. извършени проверки 

за експлоатация и 

поддръжка на 

технологичното 

оборудване, основен 

консуматори на електро- и 

топлоенергия в 

инсталацията за синтез на 

дитиокарбамати. 

5 бр. съответствия с Инструкция № 8 за 

експлоатация и поддръжка на 

технологичнотооборудване 

Процесите и съоръженията с най-голяма 

консумация на електро- и топлоенергия за 

производствени цели, позволяват 

достигане на съответствие по условие 

8.2.1 

Въпреки отчетените технологични 

престои, се осигурява непрекъсваем 

режим на производствения процес 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

 

Условие 8.2.4 

Инструкция № 9  

5 бр. извършени проверки 

на техническото 

състояние на 

топлопреносната мрежа  

5 бр. съответствия на техническото 

състояние на топлопреносната мрежа 

Топлинната изолация е с ненарушена 

цялост; не са установени пропуски на 

пара и топла вода от инсталираната 

арматура; няма отклонения от НТР 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция№ 10  

по условие 8.2.5.1 

 

1 бр. извършени проверки 

на разход на 

топлоенергия за  2019 и 

1 бр. съответствия на документираните 

количества консумирана топлоенергия и 

нормата на ефективност при употребата 

 

не се налагат 

коригиращи 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

18 

Инструкция №  

условие 8 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

съответсвие по 

условие 8.2.5.2 по 

Инструкция №11  

годишната норма на 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, посочена в 

Условие 8.2.1 

 

1бр.извършени проверки 

на разход ел. енергия за 

2019 и годишната норма 

на ефективност при 

употребата на 

електроенергия, посочена 

в Условие 8.2.1 

на топлоенергия посочени в Условие 8.2.1 

 

1бр. съответствия на документираните 

количества консумирана ел.енергия и  

нормаа на ефективност при употребата на 

електроенергия посочени в Условие 8.2.1 

 

действия 

Инструкция№ 12  

по условие 8.3.2.1 

Съответсвие по 

Инструкция №13 

по условие 8.3.2.2. 

 За периода 

01.01.2019 до 

31.05.2019 г. 
1бр. извършена проверка 

за пероида 01-05.2019 г. 

за ефективност на 

използваните суровини и 

спомагателни материали 

 

 За периода 

01.06.2019 до 

31.12.2019 г 

1бр. извършена проверка 

за пероида 06-12.2019 г. 

за ефективност на 

използваните суровини и 

спомагателни материали 

 За цялата 2019 г. 

1бр.извършена проверка 

за годишна норма за 

ефективност на 

използваните горива 

(природен газ) за 2019 

 За периода 01.01.2019 до 

31.05.2019 г. 
1бр. съответствие  относно годишната 

норма на ефективност при употребата на 

суровини и спомагателни материали, 

посочени в Таблица 8.3.1.1. 

 

 

 

 За периода 01.06.2019 до 

31.12.2019 г 

 

1бр. съответствие  относно годишната 

норма на ефективност при употребата на 

суровини и спомагателни материали, 

посочени в Таблица 8.3.1.1. 

 

 За цялата 2019 г. 

1бр. съответствие относно годишната 

норма на ефективност при употребата на 

горива, посочени в Таблица 8.3.1.2. 

 

 

 

 

 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция № 14 

По условие 8.3.4.1,  

8.3.4.2 и 8.3.5.1. 

4 бр. извършена проверка 

относно опаковане, 

етикетиране и съхранение 

на ОХВ, вкл. проверки на 

съответствието на 

съоръженията, складовете 

и площадките за 

4 бр. съответствие 

 Всички основни и спомагателни 

суровини и материали се съхраняват 

съгласно изискванията, в оригинални 

опаковки с ненарушена цялост; 

 Налични са актуални ИЛБ и 

съответните инструкции за 

не се налагат 

коригиращи 

действия 
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Инструкция №  

условие 8 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

съхранение на суровини, 

спомагателни материали и 

продукти с изискванията 

на нормативната уредба за 

реда и начина на 

съхранение на опасни 

химични вещества, 

установяване на причини 

за несъответствие и 

предприемане на 

коригиращи действия 

безопасност 

 Подовата изолация гарантира 

непросмукване на води или други 

течности в почвата под склада; 

 Липса на гравитационна връзка с 

канализацията; 

 При направената проверка не се 

констатираха течове или разсипвания 

при никоя от суровините; 

 Налични са сорбиращи агенти за 

попиване на евентуален разлив на 

течни ОХВ (трици и пясък); 

 На товаро-разтоварните площадки за 

суровини и материали са взети 

необходимите предпазни мерки против 

разливи. 

 Вентилационните уредби по 

складовете са в изправност. 

 При проверката по годността на всички 

средства за защита на почвите и 

подземните води от замърсяване на 

резервоарите към СТС не се 

установиха пукнатини, разлети 

течности и пропуски. 

 

 

 УСЛОВИЕ 9  

Инструкция № / 

условие 9 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкции № 15 и 

16 

по условие 9.1.4 и 

9.1.5.1 

6 бр. извършени 

проверки за 

съответствието по 

отношение на 

експлоатация и 

поддържане на оптимален 

работен режим на всички 

пречиствателни 

съоръжения по условие 

9.1.1. 

6 бр Протоколи 

Извършван е непрекъснат технологичен 

мониторинг на пречиствателните 

съоръжения и техните параметри. Спазва 

се оптималната стойност в съответствие с  

условие 9.1.2. Спазва се Инструкцията за 

експлоатация и поддържане на оптимален 

работен режим за всяка една инсталация. 

В работния журнал присъстват записи на 

параметрите по експлоатацията и 

поддръжката на оборудването за 

пречистване и контрол 

 

не се налагат 

коригиращи 

действия 
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Инструкция № / 

условие 9 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкция№ 17   

По Условие 9.2.12 

31 бр. проверки (за 31 

бр. ИУ) на 

съответствието и 

извършване на 

периодична оценка на 

съответствието на 

измерените стойности на 

контролираните 

параметри 

31 бр. съответствия с данните от 

мониторинга /емисионни измервания/  на 

вредни вещества в атмосферата от 

неподвижни източници 

 

не се налагат 

коригиращи 

действия  

Инструкция№ 18  

по условие 9.3.2  

6 бр. извършени 

проверки на  наличието 

на  потенциално 

вероятните източници на 

неорганизирани газови 

емисии  

6 бр Протоколи 

За осигуряване на безаварийната им 

работа, същите са под непрекъснато РС 

наблюдение 

Не са констатирани отклонения от НТР. 

Оптималния работен режим на пневмо-

транспортиращите съоръжения свежда до 

минимум вероятността от пропуск, водещ 

до неорганизирани емисии. Не са 

констатирани неорганизирани емисии на 

площадката. 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция№ 19   

по условие 9.3.5  

 

5 бр. извършени 

проверки относно 

спазването на мерките за 

ограничаване и 

намаляване на 

неорганизираните емисии 

5 бр Протоколи 

Спазват се изброените технологични 

мерки които гарантират оптимален 

работен режим на пневмо-

транспориращите съоръжения - не са 

констатирани неорганизирани емисии на 

площадката. 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

 

Условие 9.3.6 4 бр. Извършени 

проверки за изпълнение 

на изискванията за 

товаро-разтоварни 

дейности, складиране, 

транспотриране и 

преработка на 

прахообразни материали 

на площадката 

4 бр. Протоколи 

Предприети са нужните мерки за 

ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества, съгласно 

изискванията на чл. 70 от Наредба 1 от 

27.07.2005 г. за норми на допустими 

емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници 

не се налагат 

коригиращи 

действия 
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Инструкция № / 

условие 9 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкция№ 20   

Условие 9.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 9.4.2. и 

9.7.4 

6 бр. Извършени 

проверки за спазване 

изискванията на мерките 

за ограничаване и 

намаляване на емисиите 

на интензивно миришещи 

вещества – органо-

лептичен контрол 

 

Няма  получени  писмени 

оплаквания на източници 

на миризми. 

6 бр. Протоколи 

Работещите съоръженията са капсуловани 

в съответствие с изискванията за 

недопускане на източници на интензивно 

миришещи вещества и по начин, 

недопускащ разпространението на 

миризми извън границите на 

производствената площадка; 

 

За 2019 г. не са получени писмени 

оплаквания за установени източници на 

миризми. 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

 

 

 

 

 

 

Не се налагат 

коригиращи 

действия. 

Условие 9.8.1 Видовете фреон, които се 

използват в хладилните 

инсталации в завода не 

съдържат вещества с 

озоноразрушаващ 

потенциал 

- - 

Условие 9.7.3 и 

Условие 9.7.7. 

Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ 

 

 УСЛОВИЕ 10 

Инструкция № / 

условие 10 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкция № 23 

Условие 10.1.1.3.3 

 

Инструкция № 21 

Условие 10.1.1.3.1 

 

2 бр. протоколи, обобщаващи 

данните от ежедневно 

анализирани проби. 

Резултатите се записват в 

експлоатационен журнал на 

акредитирана лаборатория на 

“Агрия” АД 

2 бр. протоколи на съответствие с 

измерените стойности на 

контролираните параметри за  

пречиствателните съоръжения –са в 

съответствие с информацията по 

условие 10.1.1.1.1 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция № 22 

по условие 

10.1.1.3.2  

и условие 10.1.3.1 

5 бр. извършени проверки на 

техническата и 

експлоатационната 

изправност на 

пречиствателните 

съоръжения пречистващи 

отпадните води от 

производствения процес в 

ОП ДТК .  

5 бр. съответствия 

Спазва се техн. инструкция очистка 

отпадни води. 

Извършван е ежедневен контрол на 

оборудването. 

Поддържат се оптимални стойности на 

контролираните параметри. 

Савакът на байпасната връзка от 

аварийна шахта към открития бетонов 

канал е с ненарушена пломба (10.1.3.1.) 

не се налагат 

коригиращи 

действия 
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Инструкция № / 

условие 10 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкция№ 24  

по условие 10.1.4.2  

12 бр. проверки за 

съответствие на стойностите 

на концентрациите на вредни 

и опасни вещества в 

производствени и охлаждащи  

води 

 

12 бр.  съответствия на стойностите на 

концентрациите на вредни и опасни 

вещества в производствени и 

охлаждащи  води с определените в 

Условие 10.1.4.1/Таблица 10.1.4.1 с 

определените емисионни ограничения 

по Условие 10.1.2.1  

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция № 25 

условие 10.2.А.1.3.1 

 

Инструкция № 26 

условие 10.2.А.1.3.2 

 

Инструкция № 27 

условие 10.2.А.1.3.3 

5 бр. извършени проверки на 

записите по периодична 

проверка и поддръжка на 

техническата и 

експлоатационна изправност 

на  съоръжения, пречистващи 

отпадните битови води на 

дружеството, оптималните 

стойности на контролираните 

параметри на 

пречиствателните 

съоръжения и оценка на 

съответствие на измерените 

стойности на контролираните 

параметри 

5 бр. съответствия 

 Спазва се Инструкция за 

експлоатация на пречиствателна 

станция за битови отпадъчни води 

ClearFox (ИЕ 12) 

 Водят се записи в дневник съгласно 

ИЕ 12 за на пречиствателна станция 

за битови отпадъчни води 

 Поддържат се оптимални стойности 

на контролираните параметри. 

 Измерените стойности на 

контролираните параметри за 

пречиствателните съоръжения са в 

съответствие с определените такива 

съгласно Условие 10.2.А.1.1  

 Пломбата на байпасната връзка към 

станцията е с ненарушена цялост 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция№ 28  

 по условие 

10.2.2.2. 

4 бр. проверки за 

съответствие на стойностите 

на концентрациите на вредни 

и опасни вещества в битово-

фекалните води 

4 бр. съответствия на стойностите на 

концентрациите на вредни и опасни 

вещества в битово-фекалните води с 

определените в Условие 

10.2.1.1/Таблица 10.2.1.1  

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Инструкция№ 29  

по условие 10.3.2.2  

 4бр. проверки за 

съответствие на стойностите 

на концентрациите на вредни 

и опасни вещества в 

дъждовните води 

4 бр. съответствия на стойностите на 

концентрациите на вредни и опасни 

вещества в дъждовните води с 

определените в Условие 

10.3.1.1/Таблица 10.3.1.1 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Условие 10.11.9 Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ 

 

 

 

 

 

 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

23 

 УСЛОВИЕ 11  

Инструкция № 

условие 11 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи 

действия 

Инструкция№ 31 

по условие 11.3.13 

24 бр. проверки съгласно чек-

лист лист за контрол на 

площадките за предварително 

съхранение на отпадъци 

20 бр. съответствия на събирането на 

отпадъците с условията на разрешителното 

съгласно чек-лист за контрол на площадките 

за предварително съхранение на отпадъци 

4 Бр. коригиращи 

действия (описани 

подробно към 

доклад по 

Условие 11.9.4.1) 

Инструкция № 32 

по условие 11.7.2  

и  

Инструкция № 30  

по условие 11.1.2 

Инструкция № 33 

по условие 11.7.3 

  

За периода 01.01.2019 – 

31.05.2019 г. 

1 бр. проверка за 

съответствието на 

количествата генерирани 

отпадъци (1 бр. справка за 

периода 01-05.2019 г.) и 

стойностите на годишните 

норми за ефективност при 

образуването на отпадъци 

(само за отпадъците, които се 

генерират пряко от 

производствения процес) 

 

За периода 01.06.2019 – 

31.12.2019 г. 

1 бр. проверка за 

съответствието на 

количествата генерирани 

отпадъци (1 бр. справка за 

период 06-12.2019 г.) и 

стойностите на годишните 

норми за ефективност при 

образуването на отпадъци 

(само за отпадъците, които се 

генерират пряко от 

производствения процес) 

1 бр.  съответствие  на количествата 

генерирани отпадъци и стойностите на 

годишните норми за ефективност при 

образуването на отпадъци (само за 

отпадъците, които се генерират пряко от 

производствения процес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр.  съответствие  на количествата 

генерирани отпадъци и стойностите на 

годишните норми за ефективност при 

образуването на отпадъци (само за 

отпадъците, които се генерират пряко от 

производствения процес) 

 

 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не се налагат 

коригиращи 

действия 

Условие 11.9.7 Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ 

 

 УСЛОВИЕ 12 

Инструкция № 

условие 12 от КР 

Бр. извършени 

проверки 

Бр. анализи на съответствието Коригиращи действия 

Инструкция№ 34 

по условие 12.2.2  

и 

Инструкция № 35 

по условие 12.2.3.  

1 бр Проверка за 

съответствието на 

установените нива на 

звуково налягане по 

границите на 

производствената 

площадка по КР 

1 бр. съответствие не се налагат 

коригиращи действия 
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 УСЛОВИЕ 13 

Инструкция №  

условие 13 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи действия 

Инструкция № 36 

по условие 13.1.2. 

6 бр. проверки за 

налични течове от 

тръбопроводи и 

оборудване, 

разположени на открито 

 

6 бр. съответствия - течове от 

тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито не се 

открити. 

не се налагат 

коригиращи действия 

Инструкция № 37 

по условие 13.1.4 

5 бр. проверки  

годността на всички 

средства за защита на 

почвите и подземните 

води от замърсяване 

5 бр. съответствия - оглед на 

резервоарите и техните обваловки 

 В обвалованите площи не е 

допуснато задържане на 

течност в обема им;  

 Същите нямат връзка с 

канализацията 

не се налагат 

коригиращи действия 

 

Инструкция№ 38  

по Условие 13.1.5 

4 бр. извършени 

проверки на целостта и 

здравината на площадка 

№5 (поз 40Б от генплана 

на завода) за 

предварително 

съхранение на 

производствени и 

опасни отпадъци, с цел 

недопускане 

просмукване в почвата 

или подземните води. 

4 бр. протоколи съответствия на 

целостта и здравината на 

площадка №5 

1.Не се забелязват видими 

пукнатини и нарушения на 

настилката на площадката. 

2.Не са констатирани разливи по 

настилката и извън нея. 

3.Площадката не предполага 

замърсяване на почвата и 

подземните води. 

не се налагат 

коригиращи действия 

 

Инструкция№ 39  

по Условие 13.1.9 

5 бр. извършени 

проверки Изпълнение 

изискванията за 

проверка и поддръжка 

на канализационната 

система за отпадъчни 

води на площадката 

5 бр. протоколи съответствия 

Не се констатират видими 

несъответствия /течове/ на 

канализационната система в 

участъка на промишления воден 

поток 

не се налагат 

коригиращи действия 

 

Изпълнение на  

условие 13.3.1  

4 бр.  проверки  на 

Сондажен кладенец №4 

 

Несъответствия се появяват 

отново по показатели калций и 

нитрати; отклоненията са 

минимални. 

Причини: Подземните води в 

района Агрия са с повишена 

твърдост, което се потвърждава и 

от анализите през предходните 

 

не се налагат 

коригиращи действия 
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Инструкция №  

условие 13 от КР 

Бр. извършени проверки Бр. анализи на съответствието Коригиращи действия 

години. Това би повлияло 

единствено на състоянието на 

тръбопроводи и съоръжения. 

Наблюдава се задържане на 

стойностите по тези показатели, 

т.е. замърсяване не се 

наблюдава 

Изпълнение на  

условие 13.2.2 

1 бр. проверка собствен 

мониторинг на 

състоянието на почвите 

на територията на 

площадка по 

показателите, посочени 

в Таблица 13.2.2 

- - 

 

Изпълняват се инструкциите за: 

 мониторинг на техническите и емисионните показатели съгласно условията в 

КР; 

 периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и 

емисионни показатели с определените в условията на КР;  

 установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

корективни действия. 

Утвърдените форми за отчитане на всички параметри заложени по Условия включват 

задължително графа оценка на съответствието и коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 7.5 

по изпълнение на Условие 7.1, 7.2 и 7.4 

През 2019 г. няма възникнали производствени аварии. 

 

Записи 

За всяка дейност, включена в обхвата на КР № 23/ 2004 година, състояла се на територията на 

производствената площадка се съхраняват записи от нейното извършване. Записите включват 

инструкции за безопасна работа, технологични инструкции за извършваните по 

инсталациите дейности, протоколи от проверки, протоколи от анализи на съответствията 

по различните условия, протоколи от измерване на параметрите на ОС от акредитирани 

лаборатории, вътрешно-ведомствени документи, имащи отношение със СУОС, дадена с 

настоящото КР и др. 
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Докладване 

През 2019 година „Агрия“ АД своевременно е уведомявала РИОСВ Пловдив за работата на 

инсталациите, попадащи в приложение № 4 на ЗООС. Поради сезонния характер на 

производството на пестициди и поради технологично необходимо време за преминаване от 

единият вид продукт / Цинеб / към другия / Манкозеб /, Дружеството е внесло писма за спиране 

и пускане на инсталация „Синтез ДТК“ в РИОСВ в рамките на 2019 година с номера, както 

следва : 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 149/11.02.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез цинеб) - писмо Агрия Изх.№ 160/14.02.2019 

година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 263/18.03.2019година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез манкозеб) - писмо Агрия Изх.№ 

283/21.03.2019 година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 406/22.04.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез манкозеб) - писмо Агрия Изх.№ 

411/24.04.2019 година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 479/17.05.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез цинеб) - писмо Агрия Изх.№ 515/28.05.2019 

година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 632/28.06.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез манкозеб) - писмо Агрия Изх.№ 

694/15.07.2019 година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 741/31.07.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез манкозеб) - писмо Агрия Изх.№ 

781/12.08.2019 година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 854/27.08.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез ценеб) - писмо Агрия Изх.№ 860/30.08.2019 

година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 926/24.09.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез манкозеб) - писмо Агрия Изх.№ 

934/26.09.2019 година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 991/21.10.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез манкозеб) - писмо Агрия Изх.№ 23.10.2019 

година 

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 1115/05.12.2019 година 

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ (синтез цинеб) - писмо Агрия Изх.№ 1123/06.12.2019 

година 
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 Доклад по Условие 7.5 

по изпълнение на Условие 7.3 

През 2019 година „Агрия“ АД своевременно докладва в РИОСВ Пловдив резултатите 

от провеждания мониторинг по компонентите на ОС и съгласно изискванията за 

докладване, дадени с КР. 

мониторинг отпадъчни води – промишлен поток: 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 164/15.02.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток януари Протокол: № 0061/28.01.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД  

 Заверено копие от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 355/08.04.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток февруари Протокол: № 0193/05.03.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД  

 Заверено копие от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 355/08.04.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток март Протокол: № 0315/02.04.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД  

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 492/20.05.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток април Протокол: № 0384/23.04.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД  

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 611/21.06.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток май; Протокол: № 0476/05.06.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 698/17.07.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток юни ; Протокол: № 0614/24.06.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 803/16.08.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток – месец юли. Протокол: № 0728/05.08.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ : АГРИЯ Изх.№ 939/27.09.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток – месец август; Протокол: № 0778/02.09.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 939/27.09.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток – месец септември Протокол: № 0896/24.09.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 1040/13.11.2019 г., ПЗОВ 

промишлен поток – месец октомври Протокол от изпитване № 0975/4.11.2019 г.- ИЛ 

„Агрия“ АД; 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 1071/22.11.2019г., ПЗОВ 

промишлен поток – месец ноември Протокол от изпитване № 0998/11.11.2019 г.- ИЛ 

„Агрия“ АД; 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 113/04.02.2020г , ПЗОВ 

промишлен поток месец декември.; Протокол от изпитване № 1125/17.12.2019 г.- ИЛ 

„Агрия“ АД; и протокол № 1873А/30.01.2020г. на Лаборатория за изпитване и 

калибриране „ЛИПГЕИ” към Пехливанов инженеринг ООД гр. София 

 

мониторинг отпадъчни води – битов поток: 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх №355/08.04.2019 г, поток битово-

фекални води за първо тримесечие. Протокол: № 0316/02.04.2019г. - ИЛ „Агрия“ АД. 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 698/17.07.2019 г., поток битово-

фекални води за второ тримесечие. Протокол: № 0615/24.06.2019 - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 939/27.09.2019 г, поток битово-

фекални води за трето тримесечие. Протокол: № 0897/24.09.2019г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх. №1071/22.11.2019г , поток битово-
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фекални води за четвърто тримесечие – Протокол от изпитване №0999/11.11.2019г. - 

ИЛ “Агрия” АД 

 

мониторинг отпадъчни води – дъждовен поток: 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 355/08.04.2019 г., дъждовен 

поток за първо тримесечие - Протокол: №0314/28.03.2019г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№ 698/17.07.2019 г., дъждовен 

поток за второ тримесечие - Протокол: № 0650/25.06.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 939/27.09.2019 г дъждовен поток 

за трето тримесечие - Протокол: № 0895/19.09.2019 г. - ИЛ „Агрия“ АД 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№ 1108/04.12.2019 г дъждовен поток 

за четвърто тримесечие – Протокол от изпитване № 1071/27.11.2019 г - ИЛ „Агрия“ АД  

 

мониторинг сондажни води – СК4: 

 Заверени копия от протокол за анализ на СК4 за първо тримесечие Агрия Изх № 
492/20.05.2019 г. Протокол № 1280А/09.04.2019 на Лаборатория за изпитване и 

калибриране „ЛИПГЕИ” към Пехливанов инженеринг ООД гр. София 

 Заверено копие от протокол за анализ СК4 за второ тримесечие: Агрия Изх № 

698/17.07.2019 г. Протокол № 1424А/27.06.2019 г. на Лаборатория за изпитване и 

калибриране „ЛИПГЕИ” към Пехливанов инженеринг ООД гр. София  

 Заверено копия от протокол за анализ СК4 за трето тримесечие: Агрия Изх № 

1000/24.10.2019 г., Протокол от изпитване № 1619А/21.10.2019 г. на Лаборатория за 

изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към Пехливанов инженеринг ООД гр. София 

 Заверени копия от протоколи за анализ СК4 за четвърто тримесечие: Агрия Изх № 

167/17.02.2020 г., Протокол от изпитване 1855А-1/06.02.2020г.. на Лаборатория за 

изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към Пехливанов инженеринг ООД гр. София 

 

мониторинг въздух: 

 Доклад по Наредба № 6 – заверени копия от протоколите за собствени измервания на 

емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – Агрия Изх.№. 

185/20.02.2020 г.- за проведени през декември 2019 г. 

мониторинг почви: 

 Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх. №165/17.02.2020 г., Протоколи от 

изпитване №1856А/06.02.2020 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” 

към Пехливанов инженеринг ООД гр. София 

мониторинг шум: 

 Заверени копия от протоколи за замерване през 2019 г.: Агрия Изх. №46/15.01.2019г ., 

протоколи от изпитване № 1857А/20.12.2019 г., 1857А.1/20.12.2019 г., 

1857А2/20.12.2019 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към 

Пехливанов инженеринг ООД гр. София 
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 Доклад по Условие 7.5 по изпълнение на Условие 7.4 

Уведомление за 

инвестиционно намерение 

Вх. № РИОСВ 

Пловдив 

Процедура по 

разрешване 

РИОСВ Пловдив 

Процедура по 

разрешаване /ИАОС/ 

1. Доставка и монтаж на нов 

сборник с обем 60 м3 за 

съхранение на суровина 

Солвесо 

ОВОС-811/ 

25.04.2019 г. 

Преценяване 

необходимостт от 

ОВОС – Решение 

ПВ-129-ПР/2019 от 

11.09.2019 г. Предстои през 2020 г. 

заедно с други 

планирани 

инвестиционни 

намерения 
Реконструкция на 

инсталация “Формулиране 

на дитиокарбамати“ 

ОВОС-1182/ 

24.06.2019 г. 

Становище от 

директора на 

РИОСВ Пловдив – 

не подлежи на 

процедура по реда 

на глава шеста от 

ЗООС – от 

16.07.2019 г. 

 

 Изпълнение на Условие 7.9 

 

През 2019 г. уведомена е РИОСВ Пловдив за предстоящи 72-часови приемни изпитвания по 

смисъла на ЗУТ за въвеждане в нормална експлоатация на: 

 За обект „Филтърпреса за обезводняване на утайки от пречистване на отпадъчни 

производствени води“ – писмо Агрия изх. №708/19.07.2019 г., РИОСВ Пловдив вх. № О-

2197/22.07.2019 г. 
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3. Използване на ресурси 

3.1 Използване на вода 

„Агрия“ АД има издадено от Директора на Басейнова дирекция Пловдив  Разрешително за 

водовземане №31530502/06.12.2016 г. Разрешените цели на водовземнаето са промишлено 

водоснабдяване, промишлено водоснабдяване – специфична цел охлаждане и други цели. 

Сондажните кладенци (СК), които са в обхвата на Разрешителното са СК №1, 4 и 5. СК №6 е 

консервиран съгл. изискванията. 

Разрешените количества съгл. Разрешително за водовземане №31530502/06.12.2016 г. са:  

 други цели – 4050 куб.м /год 

 промишлено водоснабдяване – специфична цел охлаждане - 558814 куб.м/год 

 промишлено водоснабдяване – 238150 куб.м/год 

 
 

 Доклад по Условие 8.1.9.1  

по изпълнение на Условие 8.1.8.2 
 

Количество използвана вода за единица продукт за  Инсталация синтез ДТК 

производство: 7906.614 т продукт  

Източник на вода Продукт, т 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

м 3/ единица 

продукт 

Използвано 

годишно 

количество, 

куб. м 

Отчетена норма 

за ефективност 
Съответствие 

Собствени 

водоизточници - 

Сондажни кладенци 

7906.614 - 120 m3/т 440732 55.74 да 

 

Количество използвана вода за единица продукт за  Инсталация Аминиране – 115.157 т. 

Източник на вода Продукт, т 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

м 3/ единица 

продукт 

Използвано 

годишно 

количество, 

куб. м 

Отчетена норма 

за ефективност 
Съответствие 

Собствени 

водоизточници - 

Сондажни кладенци 

115.157 - 35 m3/т 17 0.15 да 

 

 

 Доклад по Условие 8.1.9.2 

 по изпълнение на Условие 8.1.8.2 – Условие 8.1.2 

Инструкция № 5 от 14.07.2017 г.  към Условие 8.1.7.1.1. 

Документиране: 

Протокол от 15.01.2020 г. – годишна справка за 2019г. във връзка с проверка на съответствие 

по условие 8.1.8.2 и Инструкцията №6 от 14.07.2017 
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Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 

измерените водни количества с определените такива в условията на 

разрешителното разходни норми  

 

1бр. извършени проверки на съответствието по условие 8.1.8.2. на количеството на 

консумираната производствена вода и годишна норма за ефективност по Условие 8.1.2 за всяка 

от инсталациите по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС  

1бр. съответствие с Инструкция №6 от 14.07.2017   по условие 8.1.8.2 

Количеството на консумираната производствена вода и годишната норма за ефективност е в 

съответствие с количествата от Условие 8.1.2 за всяка от инсталациите.  

Коригиращи действия: Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Изпълнение на Условие 8.1.5  

 

Документиране съгласно Инструкция № 3 от 14.07.2017 г.: 

Протокол №8.1.5. – 1/18.02.2019 г. във връзка с  условие 8.1.5 

Протокол №8.1.5. – 2/22.04.2019 г. във връзка с  условие 8.1.5 

Протокол №8.1.5. – 3/04.06.2019 г. във връзка с  условие 8.1.5 

Протокол №8.1.5. – 4/12.08.2019 г. във връзка с  условие 8.1.5 

Протокол №8.1.5. – 5/25.10.2019 г. във връзка с  условие 8.1.5 

Протокол №8.1.5. – 6/12.12.2019 г. във връзка с  условие 8.1.5 

 

6бр. извършени проверки 

6бр. съответствия с Инструкция  № 3 от 14.07.2017 г по условие 8.1.5 

Не са констатирани несъответствия и отклонения от НТР и не са предприемани коригиращи 

действия. 

 

 

 Изпълнение на Условие 8.1.6 и Условие 8.1.8.4. 

Документиране: 

Протокол №8.1.6. - 1 /04.02.2019 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6 

Протокол №8.1.6. - 2 /08.04.2019 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6 

Протокол №8.1.6. - 3 /14.06.2019 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6 

Протокол №8.1.6. - 4 /01.10.2019 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6 

Протокол №8.1.6. - 5 /03.12.2019 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6 

5 бр. извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително 

течове. 

5 бр. съответствия с Инструкция №4 от 4.07.2017 г. по условие 8.1.6 и условие 8.1.8.4 

Коригиращи действия:  

Не се налагат коригиращи действия. 

Техническото състояние на водопроводната мрежа позволява поддържането на  параметрите 

по експлоатация  на технологичното оборудване  в съответствие 
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3.2. Използване на енергия 

Годишна консумация на енергия /електро и топлоенергия/ по инсталации за 

производството на единица продукт  

 

 Доклад по Условие 8.2.6.1 

Годишна консумация на електроенергия за производство и годишна норма за 

ефективност при употребата на електроенергия 

Обща консумация на електроенергия за инсталация  „Синтез ДТК“ : 7861806 кWh/г 

Обща консумация на електроенергия за инсталация „ Аминиране“: 5014 кWh/г  

Таблица 3.2.  

Електроенергия 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/единица 

продукт 

Изчислена норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/единица продукт 

Съответствие 

 

„Синтез ДТК“ 1.71 МWh/t 0.99 МWh/t Да 

“Инсталация 

Аминиране” 

0.9 МWh/t 0.04 МWh/t Да 

 

Годишна консумация на топлоенергия за производство на единица продукт  

Обща консумация на топлоенергия за инсталация  „Синтез ДТК“ : 12719094.6 кWh/г 

Обща консумация на топлоенергия за инсталация „ Аминиране“: 893.11 кWh/г  

Таблица 3.2.  

Топлоенергия 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица продукт 

Изчислена норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица продукт 

Съответствие 

 

„Синтез ДТК“ 3.073 МWh/t 1.61МWh/t Да 

“Инсталация 

Аминиране” 

1 МWh/t 0.008 МWh/t Да  

 

 Доклад по Условие 8.2.6.2  

Документиране изпълнение на Инструкция №10 по Условие 8.2.5.1. от 14.07.2017 г. 

Протокол от 15.01.2020 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.1 за 

изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия 

за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната 

година 

Протокол от 15.01.2020 г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.1 за 

изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на топлоенергия 

за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната 

година 
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 Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 

измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в 

условията на разрешителното годишни норми за ефективност 

2 бр. (1 бр за електроенергия и 1 бр. за топлоенергия)  извършени проверки на разхода на 

консумираната електро- и топлоенергия  и изчислените стойности на годишната норма за 

ефективност при употребата на елекро- и топлоенергия спрямо посочените в условие 8.2.1 на 

КР. 

2 бр. съответствия с Инструкция №11 от 14.07.2017 г. по условие 8.2.5.2 

Разхода на консумираната електро- и топлоенергия  за 2019 г. е в съответствие с определените 

годишни норми за ефективност в таблица.8.2.1 на КР. 

Коригиращи действия: Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по изпълнение на Условие 8.2.5.4  

Документиране съгл. Инструкция №8 от 14.07.2017 г.  по условие 8.2.3 

Протокол № 8.2.3. - 1 /11.03.2019 г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4 

Протокол № 8.2.3. - 2 /23.05.2019 г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4 

Протокол № 8.2.3. - 3 /22.07.2019 г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4 

Протокол № 8.2.3. - 4 /17.09.2019 г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4 

Протокол № 8.2.3. - 5 /13.12.2019 г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4 

Резултати от проверките по инструкция за експлоатация и поддръжка на основните 

консуматори на електро- и топлоенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати 

5 бр. извършени проверки 

5 бр. съответствия с Инструкция №8 по условие 8.2.3 

1. Процесите и съоръженията с основната консумация на топлинна и електроенергия позволяват 

достигането на съответствие по Условие: 8.2.1. 

2. Въпреки отчетените технологични престои на инсталацията, се осигурява непрекъсваем 

режим на производствения процес.  

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия.  

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 8.2.5.3  

 Документиране по Инструкция №9 от 14.07.2017 г. 

Протокол № 8.2.4. -  1 /11.03.2019 г. по изпълнение на условие 8.2.4. 

Протокол № 8.2.4. - 2 /23.05.2019г. по изпълнение на условие 8.2.4. 

Протокол № 8.2.4. - 3 /05.08.2019 г. по изпълнение на условие 8.2.4. 

Протокол № 8.2.4. - 4 /29.09.2019 г. по изпълнение на условие 8.2.4. 

Протокол № 8.2.4. - 5 /29.09.2019 г. по изпълнение на условие 8.2.4. 

 

Резултати от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа 

5 бр. извършени проверки на: 

 техническото състояние на топлопреносната мрежа и установяване на загуби; 
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5 бр. съответствия с Инструкция №9 от 14.07.2017 по условие 8.2.4 

 топлинната изолация на действащите толопроводи е с ненарушена цялост; 

 установени са дребни пропуски на пара и топла вода от инсталираната арматура, които 

не пречат на протичането на нормален технологичн режим на съоръженията 

Не са констатирани 

Не се налагат коригиращи действия 

 

 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

 Доклад по Условие 8.3.2.1 и 8.3.3.1  

Изчислени стойности на годишните норми за ефективност при употреба на суровини, 

спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на 

Приложение № 4 от ЗООС. 

За периода 01.01.2019 – 31.05.2019 г. 

Суровини Годишна норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

съгласно КР 

Изчислена годишна 

норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

Съответствие 

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” 

Сяровъглерод 0.580 0.431 да 

Етилендиамин 0.230 0.199 да 

Цинков сулфат монохидрат 0.605 0.292 да 

Натриева основа 100% 0.300 0.262 да 

Манганов сулфат монохидрат 0.580 0.432 да 

Инсталация “Аминиране на органични киселини” 

2,4 Д киселина 100% 0.601 0 - 

Диметиламин 60% 0.216 0 - 

Глифозатна киселина 0.375 0 - 

Изопропиламин 100% 0.160 0 - 

N,N-диметиламинопропиламин 0.620 0.0008 да 

n-Пропилхлорформиат 0.780 0.0029 да 

2,6-дифлуоробензамид 0.558 0 - 

4-Хлорфенилизоцианат 0.588 0 - 

N-Фосфонометилимино диоцетна 

киселина 

1.300 
0 

- 

n-Пропанол 0.080 0 - 

1,2-Дихлоретан 0.120 0.0002 да 

о-Ксилол 0.050 0 - 

Оксим 1.2 0 - 

Генамин 0.420 0 - 

Натриева основа 1.510 0.0005 да 

Диметил сулфат 1.3 0 - 
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Спомагателни материали 

Годишна норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

съгласно КР 

Изчислена годишна 

норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

Съответствие 

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” 

Стабилизиращ агент 

(Уротропин) 
0.025 0.016 

да 

Омокрящ агент 

(Тензиофикс BCZ) 
0.008 0.000 

- 

Суспендиращ агент 

(Супражил WP) 
0.009 0.003 

да 

Омокрящ агент 

(Супражил MNS) 
0.030 0.000 

- 

Коректор на pH 

(Сярна киселина 100 %) 
0.0012 0.0001 

да 

Окисляващ агент 

(Водороден прекис 100 %) 
0.0003 0.0002 

да 

Коректор на pH 

(Азотна киселина 100%) 
0.0003 0.0001 

да 

Намалява съдържанието на цинк 

(Натриев карбонат) 
0.070 0.017 

да 

Антисбиващ агент 

(Амосил) 
0.015 0.000 

- 

Инсталация “Аминиране на органични киселини” 

Генамин 0.420 0.0000 - 

Етиленгликол 0.030 0.0035 да 

Сярна киселина, 98% 0.026 0.0000 - 

Солна киселина, 35% 0.380 0.0018 да 

Течен азот 0.005 0.0000 - 

Водороден прекис, 100 % 0,121 0.0000 - 

 

 Доклад по Условие 8.3.3.2 

Документиране по Инструкция №12 от 14.07.2017 г. по условие 8.3.2.1.: 

Протокол от 13.06.2019 г. –  справка за периода 01-05.2019 г.от проверка на съответствие по 

условие  8.3.2.2 

 

1бр. извършени проверки на съответствието по условие  8.3.2. на стойности на годишните 

норми за ефективност при употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 

инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 

1бр. съответствия с Инструкция №13 от 14.07.2017 г. по условие 8.3.2.2  

Коригиращи действия:  

Няма установени несъответствия.  

Не се налагат коригиращи действия. 
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За периода 01.06.2019-31.12.2019 г. 

Суровини Годишна норма 

за ефективност 

[t/t продукт] 

съгласно КР 

Изчислена 

годишна норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

Съответствие 

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” 

Реагент при кондензация 

(Сяровъглерод) 

0.580 
0.5262 

да 

Реагент при кондензция 

(Етилендиамин) 

0.230 
0.2061 

да 

Реагент при утаяване (Цинков 

сулфат монохидрат) 

0.605 
0.5149 

да 

Реагент (Натриева основа 100%) 0.300 0.2753 да 

Реагент при утаяване (Манганов 

сулфат монохидрат) 

0.580 
0.3096 

да 

Инсталация “Аминиране на органични киселини” 

Реагент при кондензация (2,4 Д 

киселина 100%) 

0.601 
0.0000 

- 

Реагент при кондензация 

(Диметиламин 60%) 

0.216 
0.0000 

- 

Реагент при кондензация 

(Глифозатна киселина) 

0.375 
0.0000 

- 

Реагент при кондензация 

(Изопропиламин 100%) 

0.160 
0.0000 

- 

Реагент (N,N-

диметиламинопропиламин) 

0.620 
0.0968 

да 

Реагент при кондензация (n-

Пропилхлорформиат) 

0.780 
0.0349 

да 

Реагент при кондензация (2,6-

дифлуоробензамид) 

0.558 
0.0000 

- 

Реагент при кондензация (4-

Хлорфенилизоцианат) 

0.588 
0.0000 

- 

Реагент при кондензация (N-

Фосфонометилимино диоцетна 

киселина) 

1.300 

0.0000 

- 

Разтворител (n-Пропанол) 0.080 0.0000 - 

Разтворител (1,2-Дихлоретан) 0.120 0.0024 да 

Разтворител (о-Ксилол) 0.050 0.0000 - 

Реагент (Оксим) 1.2 0.0000 - 

Реагент (Натриева основа) 0.420 0.0000 - 

Метилиращ агент (Диметил 

сулфат) 

1.510 
0.0000 

да 

Реагент при кондензация (2,4 Д 

киселина 100%) 

1.3 
0.0000 

- 
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Спомагателни материали 

Годишна норма 

за ефективност 

[t/t продукт] 

съгласно КР 

Изчислена 

годишна норма за 

ефективност 

[t/t продукт] 

Съответствие 

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” 

Стабилизиращ агент 

(Уротропин) 
0.025 0.0164 

да 

Омокрящ агент 

(Тензиофикс BCZ) 
0.008 0.0000 

- 

Суспендиращ агент 

(Супражил WP) 
0.009 0.0019 

да 

Суспендиращ агент 

(Супражил MNS) 
0.030 0.0000 

- 

Коректор на pH и реагант за 

разтваряне на манганов 

карбонат до манганов сулфат 

(Сярна киселина 100 %) 

0.01200 0.0007 

да 

Окисляващ агент 

(Водороден прекис 100 %) 
0.00030 0.0002 

да 

Коректор на pH 

(Азотна киселина 100%) 
0.0003 0.0001 

да 

Намалява съдържанието на 

цинк и манган 

(Натриев карбонат) 

0.160 0.0149 

да 

Антисбиващ агент 

(Амосил) 
0.015 0.0000 

- 

Инсталация “Аминиране на органични киселини” 

Емулгатор (Генамин) 0.420 0.0000 - 

Антизамръзващ агент 

(Етиленгликол) 

0.030 
0.0033 

да 

Коректор на pH (Сярна 

киселина, 98%) 

0.026 
0.0000 

- 

Екстрахиращ агент (Солна 

киселина, 35%) 

0.380 
0.0005 

да 

Инертизиращ агент (Течен азот) 0.005 0.0000 - 

Окислителен агент (Водороден 

прекис, 100 %) 

0,121 
0.0000 

- 

 

 Доклад по Условие 8.3.3.2 

Документиране по Инструкция №12 от 14.07.2017 г. по условие 8.3.2.1.: 

Протокол от 15.01.2020 г. –  справка за периода 06-12.2019 г.от проверка на съответствие по 

условие  8.3.2.2 

 

1бр. извършени проверки на съответствието по условие  8.3.2. на стойности на годишните 

норми за ефективност при употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 

инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 
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1бр. съответствия с Инструкция №13 от 14.07.2017 г. по условие 8.3.2.2  

Коригиращи действия:  

Няма установени несъответствия.  

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 

Изчислени стойности на годишните норми за ефективност при употреба на горива за 

инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 

 

Горива 

 

 

 

Годишна норма 

за ефективност 

[Nm3/t продукт] 

съгласно КР 

Изчислени стойности на 

годишните норми за 

ефективност 

[Nm3/t продукт] 

Съответствие 

 

 

Сушилка “НИРО” 266 216.7 Да 

 

 Доклад по Условие 8.3.3.1 и 8.3.3.2. 

 по изпълнение на Условие 8.3.2.1  

 

Документиране по Инструкция №12 по условие 8.3.2.1.: 

Протокол от 15.01.2020 г. –справка за 2019 от проверка на съответствие по условие 8.3.2.2 

1бр. извършени проверки на съответствието по условие 8.3.2.2  

1бр. съответствия с Инструкция № 13 по условие 8.3.2.2  

Количеството на  гориво е в съответствие с годишните норми за ефективност, определени в 

табл. 8.3.1.3 в КР 

Коригиращи действия:  

Няма установени несъответствия.  

Не се налагат коригиращи действия. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти 

 

 Доклад по Условие 8.3.6.1. в изпълнение на условия 8.3.4.1, 8.3.4.2 и 8.3.5.1.  

Документиране по Инструкция №14 от 14.07.2017 по условие 8.3.4.1 и 8.3.4.2: 

Протокол №8.3.4.1. – 1/15.03.2019 г. 

Протокол №8.3.4.1. – 2/10.06.2019 г. 

Протокол №8.3.4.1. – 3/26.09.2019 г. 

Протокол №8.3.4.1. – 4/16.12.2019 г. 

Резултати от проверки в изпълнение на Инструкция №14 по условие 8.3.4.1 и 8.3.4.2: 

4 бр. извършени проверки относно опаковане, етикетиране и съхранение на ОХВ, вкл. 

проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на 

суровини, спомагателни материали и продукти с изискванията на нормативната уредба за реда. 

Оглед на носещите и преградни конструкции, подови настилки, обваловки, налични 

канализации и безотточни събирателни шахти на всички съоръжения, складови площи и 
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площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, товаро-

разтоварните площадки. 

 Всички основни и спомагателни суровини и материали се съхраняват съгласно 

изискванията, в оригинални опаковки с ненарушена цялост; 

 Налични са актуални ИЛБ и съответните инструкции за безопасност 

 Подовата изолация гарантира непросмукване на води или други течности в 

почвата под склада; 

 Липса на гравитационна връзка с канализацията; 

 При направената проверка не се констатираха течове или разсипвания при никоя 

от суровините; 

 Налични са сорбиращи агенти за попиване на евентуален разлив на течни ОХВ 

(трици и пясък); 

 На товаро-разтоварните площадки за суровини и материали са взети 

необходимите предпазни мерки против разливи. 

 Вентилационните уредби по складовете са в изправност. 

 При проверката по годността на всички средства за защита на почвите и 

подземните води от замърсяване на резервоарите към СТС не се установиха 

пукнатини, разлети течности и пропуски 

 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ) 

 

 Описание на методите, използвани за получаване на резултатите 
 

Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха, води и почви които се 

докладват в рамките на ЕРИПЗ са определени въз основа на извършени лабораторни анализи 

(М) и последващи изчисления (С).  

 

Табл. Замърсители по  ЕРИПЗ 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 

№ CAS номер Замърсител 

във въздух  

(колона 1a) 

във води  

(колона 1b)  

в почва  

(колона 1c) 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2# 630-08-0 
Въглероден 

оксид(CO) 
'' -''     (277.8)  С - - 

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
'' - ''     (33036.65)  С - - 

11#  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
'' - ''       (0) С - - 

17# 7440-38-2 

Арсен и 

съединенията му 

(като As) 

- '' - ''    (0)С - 

19# 7440-47-3 

Хром и 

съединенията му 

(като Cr) 

- '' - ''    (0) С - 

20# 7440-50-8 

Мед и 

съединенията му 

(като Cu) 

- '' - ''    (0) С - 

24# 7440-66-6 

Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

- '' - ''     (0.089) С - 

40#  

Халогенирани 

орган. съедин. 

(като AOX) 

- '' - ''   (0.373 ) С - 

86#  

Фини прахови 

час-тици <10μm 

(PM10) 

'' - ''      (553.7) С  - 
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 Доклад по Условие 9.7.3 

На база резултати от собствен мониторинг  

CAS номер / Замърсител Ед.мярка Количество за 2019 г. 

630-08-0 Въглероден оксид(CO) Kg 277.8 

Азотни оксиди (NOx/NO2) Kg 33036.65 

Серни оксиди (SOx/SO2) Kg 0 

Фини прахови частици <10μm 

(PM10) 
Kg 

553.7 

 

 Доклад по Условие 9.7.8 – докладване на стойностите на изчислените в съответствие 

с Условие 6.11. количества на замърсителите във въздуха, за единица продукт, за всяко 

изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение 4 от ЗООС 

CAS номер / Замърсител 
Ед.мярка Количество за 2019 г. за 

единица продукт 

630-08-0 Въглероден оксид(CO) Kg/тон 0 

Азотни оксиди (NOx/NO2) Kg/тон 2.69 

Серни оксиди (SOx/SO2) Kg/тон 0 

Фини прахови частици <10μm 

(PM10) 

Kg/тон 0.0155 

 

 Доклад по Условие 10.1.4.3 и 10.11.9 

 

Годишните количества на замърсителите, изчислени въз основа на резултатите от собствения 

мониторинг, които се отделят с отпадъчните води и които се докладват в рамките на ЕРИПЗ са 

представени в следващата таблица.  

 

Табл. Годишни количества на замърсителите, които се отделят с отпадъчните води 

№ CAS номер замърсител Ед. мярка Количества за 2019 г. 

7440-38-2Арсен и съединенията му 

(като As) 
Kg 0 

7440-47-3Хром и съединенията му 

(като Cr) 
Kg 0 

7440-50-8Мед и съединенията му 

(като Cu) 
Kg 0 

7440-66-6Цинк и съединенията му 

(като Zn) 
Kg 0.089 

Халогенирани орган. съедин. (като 

AOX) 
Kg 0.373 
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 Доклад по Условие 10.11.10 - докладване на стойностите на изчислените в 

съответствие с Условие 6.11. количества емитирани замърсители в отпадъчните води, за 

единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС. 

 

CAS номер / Замърсител 
Ед.мярка Количество за 201 г. за 

единица продукт 

7440-38-2Арсен и съединенията му 

(като As) 
Kg/тон 

0 

7440-47-3Хром и съединенията му 

(като Cr) 

Kg/тон 0 

7440-50-8Мед и съединенията му 

(като Cu) 

Kg/тон 0 

7440-66-6Цинк и съединенията му 

(като Zn) 

Kg/тон 1.12*10-5 

Халогенирани орган. съедин. (като 

AOX) 

Kg/тон 4.7*10-5 

 

 Доклад по Условие 11.9.7. 

 

Операция Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка Количество 

т/год 

Оползотворяване 

07 04 11* 

Утайки от пречистване на отпадъчни води на 

мястото на образуването им, съдържащи 

опасни вещества 

6.8 

Оползотворяване 
13 01 10* 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 

0.11 

Оползотворяване 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества 

71.21 

Оползотворяване 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества 

2.64 

Оползотворяване 19 02 05* Утайки от физико-химично обработване, 

съдържащи опасни вещества 

67.37 

Оползотворяване 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 

0.1 

Общо: 148.23 
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4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

 Доклад по Условие 9.1.3 

През 2019 година се  наложи актуализиране на информацията по условие 9.1.2. Същата е 

изпратена до РИОСВ Пловдив с писмо вх. № О-2010/24.06.2019 г. 

 

 Доклад по Условие 9.1.6.3 

по изпълнение на Инструкция №15 по Условие 9.1.4, 9.1.4.1. и  

Инструкция №16 по Условие  9.1.5.1. 

Документиране: 

Протокол №9.1.4/9.1.5. – 1 /28.02.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.1.5.1 

Протокол №9.1.4/9.1.5. - 2 /09.04.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.1.5.1 

Протокол №9.1.4/9.1.5. - 3 /31.05.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.1.5.1 

Протокол №9.1.4/9.1.5. - 4 /01.08.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.1.5.1 

Протокол №9.1.4/9.1.5. - 5 /08.10.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.1.5.1 

Протокол №9.1.4/9.1.5. - 6 /10.12.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.1.5.1 

 

 

 Резултати от оценка на съответствието за експлоатация и поддържане на 

оптимален работен режим на цялото пречиствателно оборудване за пречистване и 

контрол 

6 бр. извършени проверки във връзка с изпълнение на Инструкции № 15 и 16 за проверка на 

съответствието за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на цялото 

пречиствателно оборудване по време на неговата експлоатация и съответствие на 

контролираните параметри с посочените в табл. 9.1.2 

6 бр. съответствия с Инструкции 15 и 16 

Извършван е непрекъснат технологичен мониторинг на пречиствателните съоръжения и 

техните параметри. Спазва се оптималната стойност в съответствие с условие 9,1,2 от КР. 

Спазва се Инструкцията за експлоатация  и поддържане на оптимален работен режим за всяка 

една инсталация. В работния журнал присъстват записи на параметрите по експлоатацията и 

поддръжката на оборудването за пречистване и контрол 

Оценка по 9.1.5.1.: няма установени несъответсвия 

 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 9.3.2  

Документиране по Инструкция №18 от 14.07.2017: 

Протокол №9.3.2. - 1 /08.02.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2 

Протокол №9.3.2. - 2 /16.04.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2 

Протокол №9.3.2. - 3 /20.06.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2 
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Протокол №9.3.2. - 4 /20.08.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2 

Протокол №9.3.2. - 5 /01.10.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2 

Протокол №9.3.2. - 6 /10.12.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2 

 

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката  

6 бр. извършени проверки на наличието на потенциално вероятните източници на 

неорганизирани газови емисии идентифицирани в Инструкция №18 

6 бр. съответствия с Инструкция № 18 по условие 9.3.2  

Съоръженията са автоматизирани и осигуряват транспортирането на готовия продукт до 

приемни съоръжения /бункери/ преди подаването му за разфасовка. 

За осигуряване на безаварийната им работа, същите са под непрекъснато наблюдение /РС 

наблюдение/.  

Не са констатирани отклонения от НТР. Оптималния работен режим на 

пневмотранспортиращите съоръжения  свежда до минимум  вероятността от пропуск, водещ до 

неорганизирани емисии от съоръженията посочени в Инструкция №18 по условие 9.3.2. 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия 

 

 Доклад по Условие 9.3.5  

Документиране по Инструкция №19 от 14.07.2017 : 

Протокол №9.3.5. - 1 /08.02.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5 

Протокол №9.3.5. - 2 /16.04.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5 

Протокол №9.3.5. - 3 /19.06.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5 

Протокол №9.3.5. - 4 /25.09.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5 

Протокол №9.3.5. - 5 /04.12.2019 г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5 

 

Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии ; 

5 бр. извършени проверки на определените потенциално вероятни източници на 

неорганизирани газови емисии. Ежедневен контрол на клапите за налягане на вход на 

съоръженията, състоянието на филтруващите системи, както и ежедневен мониторинг за 

неплътности – проверка на фланцовите връзки, щуцери, клапани и др. части от 

пневмотранспортната разводка. 

5 бр. Съответствия 

Спазването на гореизброените технологични мерки гарантират оптимален работен режим на 

пневмотранспортиращите съоръжения и свеждане до минимум на вероятността от пропуск, 

водещ до неорганизирани емисии от съоръженията. 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 
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 Доклад по условие 9.3.6  

Документиране: 

Протокол №9.3.6. - 1 /07.03.2019 г. от проверка по условие 9.3.6 

Протокол №9.3.6. - 2 /20.05.2019 г. от проверка по условие 9.3.6 

Протокол №9.3.6. - 3 /04.09.2019 г. от проверка по условие 9.3.6 

Протокол №9.3.6. - 4 /02.12.2019 г. от проверка по условие 9.3.6 

Резултати от изпълнение изискванията за товаро-разтоварни дейност, складиране, 

транспортиране и преработка на прахообразни материали на площадката; 

4 бр. Извършена проверки на изпълнение изискванията за товаро-разтоварни дейност, 

складиране, транспортиране и преработка на прахообразни материали на площадката в 

съответствие с изискванията на  чл. 70 от Наредба 1 от 27 юли 2005г. за норми на допустими 

емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии 

4 бр. Съответствия по условие 9.3.6.  

 След изсушаване на готовия продукт, сушилният газ преминава през система от ръкавни 

филтри и през скрубер за мокро прахоулавяне. Обработката (формулирането) на 

прахообразните вещества се извършва в бункери, снабдени с филтърни системи за 

пречистване на запрашения въздух. Извършва се редовна поддръжка на 

пречиствателните съоръжения. 

 Транспортирането на прахообразуващите материали се извършва с шнекове и с 

пневмотранспорт, като транспортните съоръжения са напълно капсуловани. 

 Товаренето и разтоварването на прахообразуващите материали се извършва при 

затворени силози, снабдени с филтри. Извършва се редовна поддръжка на оборудването. 

 Складирането на прахообразуващите материали се извършва в складове при затваряне 

на всички врати. Готовата продукция е опакована в торби, по 800кг върху палети. 

 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на 

източници на интензивно миришещи вещества на площадката по 

условие 9.4 

 

Документиране по Инструкция № 20 от 14.07.2017: 

Протокол №9.4.4. - 1 /05.02.2019 г. от проверка по условие 9.4.4. 

Протокол №9.4.4. - 2 /24.04.2019 г. от проверка по условие 9.4.4. 

Протокол №9.4.4. - 3 /21.06.2019 г. от проверка по условие 9.4.4. 

Протокол №9.4.4. - 4 /09.08.2019 г. от проверка по условие 9.4.4. 

Протокол №9.4.4. - 5 /14.10.2019 г. от проверка по условие 9.4.4. 

Протокол №9.4.4. - 6 /12.12.2019 г. от проверка по условие 9.4.4. 
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6 бр. извършени проверки по спазване изискванията на мерките за ограничаване и намаляване 

на емисиите на интензивно миришещи вещества – органо-лептичен контрол 

6 бр. Съответствия по условие 9.4. 

 Работещите съоръженията са капсуловани в съответствие с изискванията за недопускане 

на източници на интензивно миришещи вещества и по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка; 

 по условие 9,4,2 - няма постъпили оплаквания за миризми 

 няма констатирани източници на интензивно миришещи вещества. 

 

За изминалия период не са получени оплаквания за установени източници на миризми – 

съответствие по условие Условие 9.7.4 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия 

 

 Доклад по Условие 9.7.2 и 9.7.6 по изпълнение на Условие 9.7.1 и 

Инструкция №17 от 14.07.2017 по Условие 9.2.12. 
 

Документиране: 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация „Синтез ДТК“ за 2019г. от 

проверка на съответствие по условие 9.2.12 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация „Формулиране ДТК“ за 2019г. от 

проверка на съответствие по условие 9.2.12. 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация „Формулиране мед съдържащи 

продукти за растителна защита“ за 2019г. от проверка на съответствие по условие 9.2.12 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация “Разфасовка на прахообразни 

продукти в малки опаковки“ за 2019г. от проверка на съответствие по условие 9.2.12 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация “Формулиране на течни фунгициди 

и инсектициди“ за 2019г. от проверка на съответствие по условие 9.2.12 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация “Формулиране на течни хербициди“ 

за 2019г. от проверка на съответствие по условие 9.2.12 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Инсталация “Формулация и гранулация на 

препарати за растителна защита 2“ за 2019г. от проверка на съответствие по условие 9.2.12 

Протокол по условие 9.7.1. от 17.02.2020 г.  за Горивни инсталации за 2019г. от проверка на 

съответствие по условие 9.2.12 

 

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за 

несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия; 

31 бр. извършени проверки на съответствието на данните от мониторинга /емисионни 

измервания/  на вредни вещества в атмосферата от неподвижни източници. 

31 бр. съответствия по условие 9.2.12. съгласно Инструкция 17 
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От проведените собствени измервания не са констатирани несъответствия с емисионните норми 

или дебит на технологичните газове 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия 

 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

За периода 01.01.2020 – 31.05.2020 г.  не са извършвани замервание на емисии във въздуха. 

 

За периода 01.06.2020-31.12.2020 г. : 

 

Инсталация Синтез на ДТК – К6 – след сушилка НИРО 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

NO2 mg/Nm3 250 

50000 
42389 

 

66 
Веднъж 

годишно 
да 

CO mg/Nm3 170 0 
Веднъж 

годишно 
да 

SO2 mg/Nm3 35 0 
Веднъж 

годишно 
да 

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 0.109 
Веднъж 

годишно 
да 

прах  mg/Nm3 - 0.38 
Веднъж 

годишно 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1794A/25.01.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Условие 9.2.1 – Инсталация „Синтез ДТК“  К7 – ИУ след съд за приготвяне на разтвор от 

цинков и манганов сулфат 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

прах  mg/Nm3 20 3600 2853 12.55 
Веднъж 

годишно 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792A.8/13.01.2020 .на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 
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Условие 9.2.1 – Инсталация „Синтез ДТК“  К8 – ИУ аспирация над разфасовъчни машини 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

прах  mg/Nm3 3 

4600 3954 

0.66 
Веднъж 

годишно 
да 

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0.15 0.139 
Веднъж 

годишно 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792A.9/13.01.2020 .на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

 

Условие 9.2.2 – Инсталация „Аминиране органични киселини“  К8  

 

Таблица 9.2.2-1 -отменена с актуализация с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г. 

 

 

Условие 9.2.3 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“  К9 - К23 – частта от 

инсталацията - „Бяла линия“ - линия А, е временно спряна, за което писмено е уведомена 

РИОСВ Пловдив (писмо № 2815/23.08.2006). По тези причини за ИУ К9, К10,К 11, К12, К13 и 

К14 резултати от протоколи от собствени измервания  в настоящия доклад не са представени. 

К22- общообменна вентилация – кота.24м – поради реконструкция аспирациите на К15 и К22 

са обединени от 2006 година, за което писмено сме уведомили РИОСВ с Доклад от месец 

октомври 2006 година , съгласно изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни в-ва, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 

 

Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К15 

Параметър Единица 

НДЕ,  съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

  
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
5500 5324 

0.117 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.42 да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1789A/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 
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Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К16 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
3600 2269 

0.114 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.41 да 

Резултати от мониторинг Протокол  №1789A.1/02.01.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД           

  

 

Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К17 – 18 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
6500 3760 

0.13 Веднъж 

годишно 

да  

прах  mg/Nm3 3 0.44 да 

Резултати от мониторинг Протокол №1725A/13.12.2019 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД           

    

 

Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К19 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
2500 2246 

0.108 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.40 да 

Резултати от мониторинг Протокол №1789A.2/02.01.2020  на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД  
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Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К20 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
2500 2336 

0.123 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.45 да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1789A.3/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К21 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
5000 3607 

0.117 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.43 да 

Резултати от мониторинг Протокол №  1789A.4/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К22- общообменна 

вентилация – кота 24м. – не е извършено измерване, поради демонтаж на двигателите на 

вентилаторите към пречиствателните съоръжения / филтри / и обединяването му с К15 от 

началото на 2006 година. 

 

Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К23 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
5000 3429 

0.129 Веднъж 

годишно 

- 

прах  mg/Nm3 3 0.47 да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1789A.5/02.01.2020  на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 
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Условие 9.2.4 – Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за 

растителна защита“  К24 – К31  

Забележка: Частта от инсталацията - „II“ е временно спряна, за което писмено е уведомена 

РИОСВ Пловдив. По тези причини за ИУ К26, К28, К30 и К31 резултати от протоколи от 

собствени измервания в настоящия доклад не са представени. Писмено е информирана РИОСВ 

с Доклад от месец октомври 2006 година, съгласно изискванията на Наредба №6 за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници. 

Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита“ К24 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
3600 3225 

0.109 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.61 да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1789A.6/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

 

Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита“ К25 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторин

г 

Съответстви

е 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодиче

н 

мониторинг 

    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
6500 6024 

0.121 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.72 да 

Резултати от мониторинг Протокол №1789A.7/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 
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Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита“ К27 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
2500 1927 

0.119 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.79 Да 

Резултати от мониторинг Протокол №  1789A.8/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

    

 

Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита“ К29 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторин

г 

Съответствие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодиче

н 

мониторинг 

    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
2500 2320 

0.105 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.38 Да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1789A9/02.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД        
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Условие 9.2.5 – Инсталация „Разфасовка напрахообразни продукти за растителна защита 

в малки опаковки“  К32  

Инсталация „Разфасовка на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита в 

малки опаковки“  К32 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      
дебит на газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден 

прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0,15 
10250 9669 

0.132 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.47 да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792A/13.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Условие 9.2.6 – Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“ К33 - 

„Временно спряна“ с писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година. 

 

Условие 9.2.7 – Инсталация „Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и 

инсектициди“ К35 и К38 - След изпълнение на Условие 3.9.7 - Таблица 9.2.7 - 1  

актуализирана с Решение № 23-Н0-И0-А4/2019г. 

 

Инсталация “Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди” - К35 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ, съгласно КР 
Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

 
дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 

изразени 

като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50 13500 1424 5.88 
Веднъж на 

две години 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792А.1/13.01.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД         
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Инсталация “Формулиране на течни фунгициди и инсектициди” - К38 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

 
дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 

изразени като 

общ въглерод 

mg/Nm3 50 350 272 8,02 
Веднъж на 

две години 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792А.2/13.01.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД         

 

Условие 9.2.8 – Инсталация „Формулиране на течни хербициди“ К39 - К42 – След 

изпълнение на Условие 3.9.11. - Таблица 9.2.8 – 1 е актуализирана с Решение № 23-Н0-И0-

А4/2019г. 

Условие 9.2.8 – Инсталация “Формулиране на течни хербициди” - К39 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие общ 

органичен 

въглерод 

дебит 

на газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 
изразени като 

общ въглерод 

mg/Nm3 50 1800 1488 19.77 
Веднъж на две 

години 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1858А/06.02.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Условие 9.2.8 – Инсталация “Формулиране на течни хербициди” - К40 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

общ 

органичен 

въглерод 

дебит 

на газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 
изразени като 

общ въглерод 

mg/Nm3 50 800 487 18.71 
Веднъж на две 

години 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1858А.1/06.02.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към 

Пехливанов Инженеринг ООД 
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Условие 9.2.8 – Инсталация “Формулиране на течни хербициди” - К41 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

общ 

органичен 

въглерод 

дебит 

на газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 

изразени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 600 497.7 17.64 
Веднъж на две 

години 
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1858А.2/06.02.2020 г. на ЛИК ЛИПГЕИ към 

Пехливанов Инженеринг ООД 

 

 

Условие 9.2.9 – Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” K43, К44 – Условието е отменено с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г. 

 

 

9.2.10 – горивни инсталации К1 – котел 1 и котел 2 към АС1 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит 

на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

NO2 mg/Nm3 250 

5760 957 

144.33 
Веднъж на 

2 години  
да 

CO mg/Nm3 100 8.67 
Веднъж на 

2 години  
да 

SO2 mg/Nm3 35 0 
Веднъж на 

2 години  
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792А/13.01.2020 г.на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД        

 

9.2.10 – горивни инсталации К1-А – котел 3 към АС1 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит 

на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

NO2 mg/Nm3 250 
5760 2935 

162.67 
Веднъж на 

2 години  
да 

CO mg/Nm3 100 3.33 Веднъж на да 
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2 години  

SO2 mg/Nm3 35 0 
Веднъж на 

2 години  
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792А.4/13.01.2020г.на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД    

 

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К2 

Точков източник К2 - водогреен котел към Горивна инсталация с мощност 0.390MW. В 

Условията на КР не се изисква мониторинг на точковия източник. 

 

9.2.10 – горивни инсталации К3 – котел 4 към АС4 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит 

на 

газа, 

Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

NO2 mg/Nm3 250 

1800 374 

133.3 
Веднъж на 

2 години  
да 

CO mg/Nm3 100 0 
Веднъж на 

2 години  
да 

SO2 mg/Nm3 35 0 
Веднъж на 

2 години  
да 

Резултати от мониторинг Протокол № 1792А.5/13.01.2020г.на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД    

 

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К4 

 Резултати от мониторинг Протокол № 1792А.6/13.01.2020г.на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД  

 

 

 

 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

NO2 mg/Nm3 250 

1980 1684 

131 
Веднъж на 2 

години  
да 

CO mg/Nm3 100 0 
Веднъж на 2 

години  
да 

SO2 mg/Nm3 35 0 
Веднъж на 2 

години  
да 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

57 

 

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К45 

 Резултати от мониторинг Протокол № 1792А.7/13.01.2020 г.на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

 

Условие 9.2.10.1. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна 

защита“ - актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А4/2019г. 

Условие 9.2.10.1. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна 

защита“ обхваща: 

 Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 1 с 

ИУ К46, К47 и К48 – инсталацията не е въведена в експлоатация и не е работила за 

отчетния период 

 Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 с ИУ G1, 

G2, G3, G4, A1 и A2: 

 

 

Табл. 9.2.10-1 – Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 - 

G1 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 
дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден прах 

активна 
субстанция 

mg/Nm3 0.15 
3000 1656 

0.123 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.41 да 

Резултати от мониторинг Протокол  № 1794A.1/25.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов  

Инженеринг ООД 

 

 

 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

дебит на 

газа, 

Nm3/h 

дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

NO2 mg/Nm3 250 

2400 1748 

128.33 
Веднъж на 2 

години  
да 

CO mg/Nm3 100 0 
Веднъж на 2 

години  
да 

SO2 mg/Nm3 35 0 
Веднъж на 2 

години  
да 
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Табл. 9.2.10-1 – Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 - 

G2 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 
дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден прах 

активна 

субстанция 

mg/Nm3 0.15 
3000 1695 

0.136 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.46 да 

Резултати от мониторинг Протокол  № 1794A.2/25.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Табл. 9.2.10-1 – Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 - 

G3 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 
дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден прах 

активна 
субстанция 

mg/Nm3 0.15 
3000 2377 

0.129 Веднъж 
годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.45 да 

Резултати от мониторинг Протокол  № 1794A.3/25.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Табл. 9.2.10-1 – Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 - 

G4 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 
дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден прах 

активна 
субстанция 

mg/Nm3 0.15 
3000 2328 

0.131 Веднъж 
годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.43 да 

Резултати от мониторинг Протокол  № 1794A.4/25.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 
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Табл. 9.2.10-1 – Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 - 

A1 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 
дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден прах 

активна 
субстанция 

mg/Nm3 0.15 
10000 7641 

0.119 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.41 да 

Резултати от мониторинг Протокол  № 1794A.5/25.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

Табл. 9.2.10-1 – Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 2 - 

A2 

Параметър 
Единица 

  

НДЕ,  

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

      
дебит на 

газа, Nm3/h 
дебит на 

газа, Nm3/h 

Периодичен 

мониторинг 
    

пестициден прах 

активна 
субстанция 

mg/Nm3 0.15 
10000 9613 

0.121 Веднъж 

годишно 

да 

прах  mg/Nm3 3 0.40 да 

Резултати от мониторинг Протокол  № 1794A.6/25.01.2020 на ЛИК ЛИПГЕИ към Пехливанов 

Инженеринг ООД 

 

 

 

 Доклад по Условие 9.7.3 

Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ 

 

 

 Доклад по Условие 9.7.4 

През 2019г няма получени писмени оплаквания за ограничаване  или преустановяване на 

източници на миризми. 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия.  
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 Условие 9.8.1 – относно обслужването на хладилните, климатични и 

пожарогасителни инсталации, съдържащи вещества, които нарушават озоновия 

слой, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, 

които нарушават озоновия слой, както и да докладва информация в съответствие 

с изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 

(ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. 

 

 

Съоръженията на територията на Агрия АД работят с флуорирани парникови газове, които 

нямат озоноразрушаващ ефект, не съдържат в молекулата си атоми на химичния елемент хлор. 

Фреоните с които се работи са: 

 R 134 a – тетрафлуоретан (C2H2F4) 

 R 404 a - смес от следните видове фреон R143/125/R134a: C2H3F3/C2HF5/C2H2F4 

Тези съединения не са в обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и съответно на горецитираната 

наредба и не подлежат на контрол по това законодателство. 
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4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 Доклад по Условие 10.11.5 по изпълнение на Условие 10.1.4.1 

За периода 01.01.2020 – 31.05.2020 г. 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  януари 

Параметър Единица 

НДЕ,  

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

Промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден,  2000 1847   да 

m3/час,  130 77   да 

m3/год 684000 55398 55398 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 8.3   

да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 4 1 / мес 

да 

БПК 5 мг/л 30 5.3 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 42.6 1 / мес да 

Масла и мазнини 
мг/л 

10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 3.5 1 / мес да 

манган мг/л - - 1 / мес да 

Протокол от изпитване № 0061/28.01.2019г. - ИЛ“Агрия” АД 

 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  февруари 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване 

до момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 1944   да 

m3/час,  130 81   да 

m3/год 684000 58325 113723 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.8   

да 
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Неразтворени 

вещества мг/л 
10 

8 
1 / мес 

да 

БПК 5 мг/л 30 4.8 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 58.8 1 / мес да 

Масла и мазнини 
мг/л 

10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 0.9 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 2.7 1 / мес да 

манган мг/л - - 1 / мес - 

Протокол от изпитване № 0193/05.03.2019г. - ИЛ“Агрия” АД   
 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  март 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 1847   да 

m3/час,  130 77   да 

m3/год 684000 55398 169121 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 

7.8 
  

да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 

2 
1 / мес 

да 

БПК 5 мг/л 30 3.9 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 76.9 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 0.66 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 2.4 1 / мес да 

манган мг/л - - 1 / мес - 

Протокол от изпитване № 0315/02.04.2019. - ИЛ“Агрия” АД   
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Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  април 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване 

до момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 1137   да 

m3/час,  130 47   да 

m3/год 684000 34119 203240 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.5   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 

4 
1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 3.9 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 50 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 3.66 1 / мес да 

манган мг/л - - 1 / мес - 

Протокол от изпитване № 0384/23.04.2019г. - ИЛ“Агрия” АД   
 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  май 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване 

до момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 991   да 

m3/час,  130 41   да 

m3/год 684000 29720 232960 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 8.2   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 

4 
1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 4.1 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 71.4 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 
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Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. да 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 4.7 1 / мес да 

Протокол от изпитване №0476/05.06.2019г. - ИЛ“Агрия” АД   
 

За периода 01.06.2020-31.12.2020 г. 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  юни 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 1043   да 

m3/час,  130 43   да 

m3/год 684000 31285 264245 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.9   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 2 1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 3.17 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 41.2 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. да 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 1.3 1 / мес да 

манган мг/л - <0.5 - - 

Протокол от изпитване № 0614/24.06.2019г. - ИЛ“Агрия” АД   
 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  юли 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 908   да 

m3/час,  130 38   да 

m3/год 684000 27245 291490 да 
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мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.6   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 5 1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 3.7 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 72.9 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. да 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 3.6 1 / мес да 

Протокол от изпитване № 0728/05.08.2019г. - ИЛ“Агрия” АД 

 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  август 

Параметър Единица 

НДЕ,  

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден,  2000 1765   да 

m3/час,  130 74   да 

m3/год 684000 52942 344432 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.7   

да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 8 1 / мес 

да 

БПК 5 мг/л 30 3.9 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 61.9 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 2.1 1 / мес да 

Протокол от изпитване № 0778/02.09.2019г. - ИЛ“Агрия” АД 
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Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  септември 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден,  2000 1171   да 

m3/час,  130 49   да 

m3/год 684000 35137 379569 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.8   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 6 1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 2.9 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 41.2 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. да 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 0.6 1 / мес да 

Протокол от изпитване №0896/24.09.2019г. - ИЛ“Агрия” АД 

 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи) - месец  октомври 

Параметър Единица 

НДЕ,  

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден,  2000 1110   да 

m3/час,  130 46   да 

m3/год 684000 33313 412882 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.9   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 4 1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 5.8 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 78.8 1 / мес да 

Масла и мазнини 
мг/л 

10 - 1 / год. - 
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Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 4.2 1 / мес да 

Протокол от изпитване № 0975/04.11.2019 ИЛ“Агрия” АД 

 

Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи) - месец ноември  

Параметър Единица 

НДЕ,  

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

натрупване до 

момента 
Съответствие 

Промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден,  2000 1347   да 

m3/час,  130 56   да 

m3/год 684000 40422 453304 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.8   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 2 1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 6 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 95.2 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 - 1 / год. - 

Арсен  мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Хром мг/л 0.1 - 1 / год. - 

Мед  мг/л 0.5 - 1 / год. - 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 - 1 / год. - 

АОХ мг/л 1 - 1 / год. - 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 4.6 1 / мес да 

Протокол от изпитване № 0998/11.11.2019г. - ИЛ“Агрия” АД 
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Таблица Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи) - месец  декември 

Параметър Единица 
НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Натрупване за 

годината 
Съответствие 

промишлени и охлаждащи отпадъчни води 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден,  2000 1448 1505 да 

m3/час,  130 60 63 да 

m3/год 684000 43431 496735 да 

мониторинг   Резултати от мониторинг  

Водороден 

показател 
- от 6 до 9 7.5   да 

Неразтворени 

вещества мг/л 
10 4 1 / мес да 

БПК 5 мг/л 30 4.6 1 / мес да 

ХПК мг/л 150 81.6 1 / мес да 

Масла и мазнини мг/л 10 <2 1 / год. да 

Арсен  мг/л 0.1 <0.005 1 / год. да 

Хром мг/л 0.1 <0.05 1 / год. да 

Мед  мг/л 0.5 <0.005 1 / год. да 

Пестициди-

акт.субстанция мг/л 
0.05 <0.001 1 / год. да 

АОХ мг/л 1 0.75 1 / год. да 

Цинк мг/л 10 <0.5 1 / мес да 

Азот амониев мг/л 5 2.8 1 / мес да 

Протокол от изпитване № 1125/17.12.2019г. - ИЛ“Агрия” АД   
Протокол от изпитване № 1873А / 30.01.2020г. на Лаборатория за изпитване и калибриране "Липгеи" 

към "Пехливанов инженеринг" ООД София 

 

Доклад по Условие 10.11.5 

 по изпълнение на Инструкция №24 от 14.07.2017 по Условие 10.1.4.2  

Документиране: 

Протокол по условие 10.11.2. за м. януари 2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. февруари 2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. март 2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. април 2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. май 2019г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. юни 2019г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. юли 2019г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. август 2019г. от проверка на съответствие по условие 
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10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. септември 2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. октомври 2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. ноември.2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Протокол по условие 10.11.2. за м. декември.2019г. от проверка на съответствие по условие 

10.1.4.2 

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, 

причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи 

действия; 

12 бр. извършени проверки на съответствието по условие 10.1.4.2 на измерените стойности на 

концентрациите на вредни и опасни вещества в производствени и охлаждащи  води. 

12 бр. съответствия с Инструкция № 24 по условие 10.1.4.2.  

Стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствени и охлаждащи  

води са в съответствие с определените в Условие 10.1.2.1/Таблица 10.1.2.1 индивидуални 

емисионни ограничения.  

Коригиращи действия:  

Няма установени несъответствия.  

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 

 Доклад по Условие 10.11.6 

  по изпълнение на Условие 10.2.2.1 

Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни 

води; мониторинг 

Точка на пробовземане ТМ-2 – шахта след помпена станция на пречиствателна станция 

за БФВ с географски координати N 42°04’06.4”; E 24°48’45.7” 

Таблица Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- I-во тримесечие 2019 г. 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

11 

- 

4050 

8.3 

- 

768 

При вземане 

на проба 

 

Да 

Неразтворени вещества мг/л 35 20 на тримесечие Да 

БПК5 мг/л 25 4 на тримесечие Да 
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ХПК мг/л 125 57.7 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0316/02.04.2019г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

 

 

Таблица Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- II-ро тримесечие 2019г. 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

Дебит на отпадъчните води 
m3/ден 

m3/час 

m3/год 

11 

- 

4050 

8 

- 

1470 

При вземане на 

проба 

Да 

Да 

Неразтворени вещества мг/л 35 2 на тримесечие Да 

БПК5 мг/л 25 3.46 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 125 30.9 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0615/24.06.2019г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- III-то тримесечие  2019г. 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

11 

- 

4050 

8.4 

- 

2259 

При вземане 

на проба Да 

Неразтворени вещества мг/л 35 16 на тримесечие Да 

БПК5 мг/л 25 3.4 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 125 61.9 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0897/24.09.2019 г- Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- IV-то тримесечие 2019 г. 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

11 

- 

4050 

9.2 

- 

3368 

При вземане 

на проба Да  

Неразтворени вещества мг/л 35 14 на тримесечие Да 

БПК5 мг/л 25 12.3 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 125 66.7 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0999/11.11.2019 г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

 

 

Доклад по Условие 10.11.6 

   по изпълнение на Условие 10.2.2.1 

Документиране: 

Протокол по условие 10.2.2.1 след I – во тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.2.2.2 

Протокол по условие 10.2.2.1 след II – ро тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.2.2.2 

Протокол по условие 10.2.2.1 след III – то тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.2.2.2 

Протокол по условие 10.2.2.1 след IV – то тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.2.2.2 

 

 Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, 

причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи 

действия; 

4 бр. извършени проверки по Инструкция №28 от 14.07.2017 по условие 10.2.2.2 на 

съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в 

битово-фекалните води с определените в Условие 10.2.1.1 / Таблица 10.2.1.1 

 

4 бр. съответствия с Инструкция № 28 по условие 10.2.2.2  

Измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните 

води са в съответствие с определените в Условие 10.2.1.1/Таблица 10.2.1.1 индивидуални 

емисионни ограничения. 

Не се налагат коригиращи действия 
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 Доклад по Условие 10.11.7 по изпълнение на Условие 10.3.2.1 

Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води; 

мониторинг 

Точка на пробовземане: ТМ 4 ( 42о04'02.7 N , 24о48'38.8 E ) 

 

За периода от 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

Таблица Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – I-во тримесечие 2019 г. 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

430 

18 

86000 

141 

5.9 

12690 

При вземане на 

проба Да 

рН - 6 - 9 8.1 на тримесечие Да 

Неразтворени вещества мг/л 100 2 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 100 76.9 на тримесечие Да 

Цинк мг/л 10 <0.5 на тримесечие Да 

Азот амониев мг/л 5 3.3 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0314/28.03.2019г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

 

За периода 01.06.2019 – 31.12.2019 г. 

Таблица Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – II-ро тримесечие 2019 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

430 

18 

86000 

153.1 

6.4 

13776 

При вземане на 

проба Да 

рН - 6 - 9 7.8 на тримесечие Да 

Неразтворени вещества мг/л 100 4 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 100 41.2 на тримесечие Да 

Цинк мг/л 10 <0.5 на тримесечие Да 
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Азот амониев мг/л 5 2 на тримесечие Да 

Манган мг/л 10 <0.5 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0650/25.06.2019 г - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

 

Таблица Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – III-то тримесечие 2019 г. 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

 съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

430 

18 

86000 

35 

1.5 

16926 

При вземане на 

проба Да 

рН - 6 - 9 7.5 на тримесечие Да 

Неразтворени вещества мг/л 100 2 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 100 20.6 на тримесечие Да 

Цинк мг/л 10 1 на тримесечие Да 

Азот амониев мг/л 5 0.74 на тримесечие Да 

Манган мг/л 10 <0.5 на тримесечие Да 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

0895/19.09.2019г - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

Таблица Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – IV-то тримесечие 2019 г. 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

 съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

430 

18 

86000 

49.8 

2.1 

18170 

При вземане на 

проба Да 

рН - 6 - 9 7.5 на тримесечие Да 

Неразтворени вещества мг/л 100 4 на тримесечие Да 

ХПК мг/л 100 
68.6 

на тримесечие Да 

Цинк мг/л 10 <0.5 на тримесечие Да 

Азот амониев мг/л 5 4.17 на тримесечие Да 

Манган мг/л 10 6.2 на тримесечие Да 
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Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

1071/27.11.2019 г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД 

 

 Доклад по Условие 10.11.7  

  по изпълнение на Условие 10.3.2.2 

Документиране /за периода 01.01.2019-31.05.2019/: 

Протокол по условие 10.11.7 след I – во тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.3.2.2 

Документиране /за периода 01.06.2019-31.12.2019/: 

Протокол по условие 10.11.7 след II – ро тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.3.2.2 

Протокол по условие 10.11.7 след III – то тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.3.2.2 

Протокол по условие 10.11.7 след IV– то тримесечие.2019г. от проверка на съответствие по 

условие 10.3.2.2 

 

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за 

несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия; 
4 бр. извършени проверки по условие 10.3.2.2 на съответствието на измерените стойности на 

концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените в Условие 

10.3.1.1 / Таблица 10.3.1.1 

4 бр. съответствия с Инструкция № 29 от 14.07.2017 г. по условие 10.3.2.2  

Стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води са в 

съответствие с определените в Условие 10.3.1.1/Таблица 10.3.1.1. индивидуални емисионни 

ограничения.  

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия 

Не се налагат коригиращи действия 

 

 

 Доклад по Условие 10.1.1.2 и 10.2.А.1.2. 

През 2019 се  наложи актуализиране на информацията по по условие 10.1.1.1.1. и 10.2.А.1.1. 

Същата е изпратена до РИОСВ Пловдив с писмо вх. № О-2010/24.06.2019 г. 

 

 

 Доклад по Условие 10.11.1.1. 

По изпълнение на Условие 10.1.1.1.1 

Документиране по Инструкция №23 по условие 10.1.1.3.3.: 

Протокол за периода 01-05.2019 г. от проверка по Инструкция №21 от 14.07.2017 г. условие 

10.1.1.3.1 за проверка на оптимални стойности на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения 

Протокол за периода 06-12.2019 г. от проверка по Инструкция №21 от 14.07.2017 г.по условие 
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10.1.1.3.1 за проверка на оптимални стойности на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения 

Резултати от данните от мониторинга на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения, брой извършени проверки, брой установени 

несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани 

коригиращи действия; 

 

Извършени проверки в съответствие с утвърдения график за собствен мониторинг 

пречиствателни съоръжения за отпадни води – промишлен поток: 

 Измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения 

са в съответствие с определените такива съгласно Условие 10.1.1.1 /резултатите от 

мониторинга се записват в Експлоатационният журнал на Изпитвателна лаборатория 

„Агрия“ АД и в журналa за пречиствателни съоръжения в ОП ДТК/ 

2 бр. Обобщаващи протоколи от данните за технологичен мониторинг 

2 бр. съответствие 

 

Няма установени несъответствия с Инструкция №21 по условие 10.1.1.3.1 

При извършваните проверки на съответствието относно поддържане на оптималните стойности 

на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, измерените стойности са в 

съответствие с определените в утвърдената информация по Условие 10.1.1.1. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 10.11.1.1. 

По изпълнение на Условие 10.2.А.1.1 

Документиране по Инструкции №25, 26 и 27 от 14.07.2017 за  

 №25 - периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните 

параметри съгл. Условие 10.2.A.1.3.1 

 №26 -периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност 

на съоръжения, пречистващи отпадните битови води на дружеството съгл. Условие 

10.2.A.1.3.2 

 №27 - поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения, с определените оптимални такива по условие 10.2.А.1.1. 

– съгл. Условие 10.2.A.1.3.3 

 

Протокол №10.2.А-1/20.03.2019 г. от проверка на съответствие по Инструкции №25, 26 и 27 

Протокол №10.2.А-2/20.05.2019 г. от проверка на съответствие по Инструкции №25, 26 и 27 

Протокол №10.2.А-3/19.06.2019 г. от проверка на съответствие по Инструкции №25, 26 и 27 

Протокол №10.2.А-4/13.09.2019 г. от проверка на съответствие по Инструкции №25, 26 и 27 

Протокол №10.2.А-5/16.12.2019 г. от проверка на съответствие по Инструкции №25, 26 и 27 

 

 

Резултати от данните от мониторинга на контролираните параметри на 
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пречиствателните съоръжения, брой извършени проверки, брой установени 

несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани 

коригиращи действия; 

 

5 бр. Извършени проверки на записите по периодична проверка и поддръжка на техническата 

и експлоатационна изправност на съоръжения, пречистващи отпадните битови води на 

дружеството, оптималните стойности на контролираните параметри на пречиствателните 

съоръжения и оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри: 

1. Спазва се Инструкция за експлоатация на пречиствателна станция за битови отпадъчни 

води ClearFox (ИЕ 12) 

2. Водят се записи в дневник съгласно ИЕ 12 за на пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води 

3. Поддържат се оптимални стойности на контролираните параметри. 

4. Измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения 

са в съответствие с определените такива съгласно Условие 10.2.А.1.1  

5. Пломбата на байпасната връзка към станцията е с ненарушена цялост. 

5 бр. съответствие 

Няма установени несъответствия  

Не се налагат коригиращи действия 

 

 Доклад по Условие 10.1.1.3.2  

Документиране: 

Протокол №10.1.1.3.2. - 1 /20.03.2019 г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2 

Протокол №10.1.1.3.2. - 2 /20.05.2019 г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2 

Протокол №10.1.1.3.2. - 3 /21.06.2019 г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2 

Протокол №10.1.1.3.2. - 4 /26.09.2019 г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2 

Протокол №10.1.1.3.2. - 5 /19.11.2019 г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2 

 

5бр. извършени проверки на техническата и експлоатационната изправност на 

пречиствателните съоръжения пречистващи отпадъчните води от производствения процес в ОП 

ДТК. 

 

5бр. съответствия с Инструкция №22 с актуализация от 27.05.2019 г. по условие 10.1.1.3.2 

 Спазва се Технологична инструкция очистка отпадни води  

 Апаратчикът на отделението поддържа постоянна връзка с лаборанта за съдържание на 

вредни вещества в отпадъчните води. 

 Поддържат се оптимални стойности на контролираните параметри. 

 Измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения 

са в съответствие с определените такива съгласно Условие 10.1.1.1.1 /резултатите от 

лабораторния мониторинга се записват в Експлоатационният журнал на Изпитвателна 

лаборатория „Агрия“ АД, а данните по КИП-оборудването – се води на хартия - журнал 

за пречиствателни съоръжения в ОП ДТК/ 
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 Савакът на байпасната връзка от аварийна шахта към открития бетонов канал е с 

ненарушена пломба Условие 10.1.3.1.  

Коригиращи действия:  

Няма установени несъответствия.  

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 10.10 

Заплатена в срок такса за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по сметка 

на Басейнова дирекция Източно-беломорски район. Платежно нареждане е представено в 

РИОСВ Пловдив и БД Пловдив (изх. №165/15.02.2019 г.) 

 

 Доклад по Условие 10.11.9 

Докладвано в Доклад по ЕРИПЗ. 
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4.4 Управление на отпадъците 

 Доклад по Условие 11.9.1 

Към 2019 г. се спазват изискванията на НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., в сила от 3.06.2014 г.)/ 

Водят се отчетни книги по образец Приложение №1 към чл. 7, т.1 от Наредбата за всеки вид от 

генерираните на площадката на Агрия отпадъци, като книгите са прошнуровани и заверени от 

РИОСВ Пловдив 

 Годишният отчет за образуваните отпадъци за 2019 г. съгласно Наредбата е внесен в 

срок. (писмо до ИАОС изх. №7106/06.03.2010 г.) 

 

 

 Доклад по Условие 11.9.2  

 по изпълнение на Условие 11.7.1 

За периода 01.01.2019 до 31.05.2019 г. 

Образувани количества отпадъци  

Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци от Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(торби от 

каолин/калциев 

карбонат) 

15 01 01 31 0.05  - -  да 

ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

да 

Пластмасови 

опаковки (торби 

полипропиленови от 

натриев карбонат) 

15 01 02 11.4 9.60  - - 

да 
ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

да 

Смесени опаковки 15 01 06 22 0.14  - - да  - - 

Смесени опаковки 

(опаковки ПП/ПЕ от 

коагуланти и 

флокуланти) 

15 01 06 0.6 0.05  - - да  -  - 

Таблица 11.1.2. Опасни отпадъци от Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” 

Отработен активен 

въглен (с 

изключение на 06 07 

02) 

06 13 02* 6 0 0.0006 0 - - - 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуването им, 

07 04 11* 15.2 0 0.0015 0 - - - 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

съдържащи опасни 

вещества (100% 

сухо) 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (хартиени 

торби от уротропин) 

15 01 10* 4 0.349  - - да 
Евасто 

ООД 
да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(полиетиленови 

торби от уротропин) 

15 01 10* 1.24 0  - - -  - - 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(полиетиленови 

торби от уротропин 

и от манганов 

сулфат) 

15 01 10* 12.96 4.36  - - да 
Евасто 

ООД 
да 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде, ръкавни и 

джобни филтри), 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* 6 0  - - -  -  - 

Таблица 11.1.3. Производствени отпадъци от Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(торби от каолин и 

от калциев карбонат, 

хартиени и 

картонени опаковки) 

15 01 01 10 2.307  - - да 

ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Смесени опаковки 

(торби от тензофикс, 

сулфитаблауге  и 

фталоцианинов 

пигмент 

15 01 06 7.344 0.32  - - - - - 

Таблица 11.1.4. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (хартиени 

торби от уротропин 

и активни 

субстанции) 

 

15 01 10* 6.4 3.17  - - да 
 Евасто 

ООД 
да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(полиетиленови 

торби от уротропин 

и активни  

субстанции) 

 

15 01 10* 0.01 0  - - -  -  - 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (ръкавни 

филтри) 

 

15 02 02* 0.14 0  - - -  - - 

Таблица 11.1.5. Опасни отпадъци от Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита” (намокрими прахове) 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти (смесени 

с трици разтворител 

при разливи-

аварийна ситуация) 

07 04 10* 0.03 0  - -  -  - - 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (хартиени 

торби от меден 

оксихлорид, 

симоксанил и 

металаксил) 

 

15 01 10* 17 1.37  - -  Да 
Евасто 

ООД 
да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(полиетиленови 

торби от меден 

оксихлорид и 

симоксанил) 

 

15 01 10* 1.004 0  - - -  -  - 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (хартиени 

торби от цинеб и 

мангозеб) 

15 01 10* 16 5.58  - -  Да 

  

Евасто 

ООД 

да 

Таблица 11.1.6. Производствени отпадъци от Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за 

растителна защита” (намокрими прахове) 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(етикети, кашони) 

15 01 01 4.48 0.798  - -  Да 

 ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

  

Хартиени и 

картонени опаковки 

(торби от каолин и 

торби от декстрин) 

15 01 01 0.843 0.206  - -  Да 

 ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

да 

Смесени опаковки 

(торби ПЕ от меден 

оксид и меден 

хидроксид) 

15 01 06 0.073 0  - -  -  - - 

Смесени опаковки 

(торби от тензофикс, 

фталоцианинов 

пигмент и 

сулфитаблауге) 

15 01 06 3.209 0.214  - -  Да  - да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Таблица 11.1.7. Производствени отпадъци от Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” 

(емулсионни концентрати) – „Формулиране и разфасовка на течни хербициди“ 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(етикети, кашони) 

 

15 01 01 5 0  - - -  -  - 

Желязо и стомана 

 
17 04 05 11.7 0  - -  -  -  - 

Таблица 11.1.8. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” (емулсионни 

концентрати) – „Формулиране и разфасовка на течни хербициди“ 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти (смесени 

с трици негодни за 

употреба промивки 

на варели) 

 

07 04 10* 0.1 0  - -  -  - - 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(пластмасови варели 

и опаковки от 

разфасовка на готов 

продукт) 

15 01 10* 15 0  - - -  - - 

Таблица 11.1.9. Производствени отпадъци от Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” 

(емулсионни концентрати) – „Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди“ 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(етикети, кашони) 

15 01 01 5 0  - -  -  -  - 

Желязо и стомана 

 
17 04 05 4.5 0  - -  -  -  - 

Таблица 11.1.10. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” (емулсионни 

концентрати) – „Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди“ 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти (смесени 

с трици негодни за 

употреба промивки 

на варели) 

 

07 04 10* 0.2 0  - -  -  - - 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(пластмасови варели 

и опаковки от 

разфасовка на готов 

продукт) 

 

15 01 10* 49 4.24  - -  да - да 

Таблица 11.1.11. Опасни отпадъци от инсталация Инсталация „Разфасовка прахообразни продукти за растителна защита в 

малки опаковки” 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (метални 

опаковки, 

алуминиево фолио и 

торби от активни 

субстанции) 

 

15 01 10* 22 4.64  - -  да 
Евасто 

ООД 
да 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (ръкавни 

филтри) 

 

15 02 02* 0.09 0  - -  -  - - 

Таблица 11.1.12. Производствени отпадъци от Инсталация „Разфасовка прахообразни продукти за растителна защита в 

малки опаковки” 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(картонени 

опаковки) 

15 01 01 12 0  - -  -  - - 

Таблица 11.1.13. Производствени отпадъци от Инсталация за производство на деминералиизрана вода 

Смесени опаковки 

(торби от морска 

сол) 

 

15 01 06 0.25 0.144  - -  да - да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 (от ръкавни 

филтри) (филтри от 

обратна осмоза) 

 

15 02 03 0.008 0.002  - -  да 
Мит и Ко 

ЕООД 
да 

Таблица 11.1.14. Производствени отпадъци от Инсталация „Аминиране на органични киселини” 

Пластмасови 

опаковки(торби 

ПЕ/ПП от натриев 

бикарбонат) 

15 01 02 0.66 0  - -  да 

ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

 да 

Таблица 11.1.15. Опасни отпадъци от Инсталация „Аминиране на органични киселини” 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (метални 

варели) 

 

15 01 10* 26 0  - - - - - 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (ПП/ПЕ 

торби от оксим) 

 

15 01 10* 12 0  - - -  - - 

Таблица 11.1.16. Производствени отпадъци от Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 

Хартиени и 

картонени опаковки 

(картонени 

опаковки) 

 

15 01 01 5 0  - -  -  -  - 

Смесени опаковки 

(торби от 

формулиращи 

добавки) 

 

 

 

 

15 01 06 7 0  - -  -  - - 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

85 

Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Таблица 11.1.17. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (хартиени 

опаковки от влагане 

на активни 

субстанции) 

 

15 01 10* 18 0  - -  -  - - 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (ръкавни 

филтри) 

 

15 02 02* 6 0  - - -  - - 

Таблица 11.1.18. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” (емулсионни 

концентрати) – „Разфасовка на течни за растителна защита в малки опаковки“ 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти (смесени 

с трици 

разтворители при 

разливи) 

 

07 04 10* 0.1 0  - - -  - - 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(пластмасови варели 

и опаковки от 

разфасовка на готов 

продукт) 

 

 

 

 

 

15 01 10* 1 0.01  - -  да - да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Таблица 11.1.19. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“ 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти (смесени 

с трици 

разтворители при 

разливи) 

 

07 04 10* 0.1 0  - -  -  - - 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

(пластмасови варели 

и опаковки от 

разфасовка на готов 

продукт) 

 

15 01 10* 1 0  - -  -  - - 

Отпадъци общо от площадката 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална основа 

(от компресорно 

отделение) 

 

13 01 10* - 0  - - - - - 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

 

13 02 05* - 0  - - - - - 

Опаковки от 

дървесни материали 

(дефектирали 

износени палети) 

 

15 01 03 - 4.34  - - да 

ЕкоБул 

Харт 

ЕООД 

да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (варели от 

активни субстанции) 

 

 

15 01 10* - 0  - - - - - 
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Отпадък Код 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР, 

т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Излезли от употреба 

гуми 

 

16 01 03 - 0.08  - - да - да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* - 0  - - да - - 

Желязо и стомана 17 04 05 - 32.23  - - да 

Еко 

Скрап 

Трейд 

ЕООД 

да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

(луминесцентни 

лампи и други 

отпадъци 

съдържащи живак) 

20 01 21* - 0.04  - - да - да 

 

 Доклад по Условие 11.9.2  

по изпълнение на Условие 11.7.3 

Документиране: 

Протокол по условие 11.7.2. по Инструкция №32 от 14.07.2017 г. за периода 01.01.2019 до 

31.05.2019г. от проверка на съответствие по условия 11.1.2. и  11.7.3 

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с 

определените в КР количества 

1бр. извършени проверки на съответствието по условие 11.7.2 количествата образувани 

отпадъци с определените в КР количества  

1бр. съответствия с Инструкция №30 от 14.07.2017 г. по условие 11.1.2. и ИОС 33 по условие 

11.7.3  

Количеството образувани отпадъци е в съответствие с количествата посочени в КР.  

 

Коригиращи действия: 

Не се налагат коригиращи действия. 
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 Доклад по Условие 11.9.2  

 по изпълнение на Условие 11.7.1 

За периода 01.06.2019 до 31.12.2019 г. 

Образувани количества отпадъци  

 

Код Отпадък 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества 

определени 

с КР, т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Таблица 11.1.2. Опасни отпадъци от Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” 

06 13 02* 

Отработен активен 

въглен (с 

изключение на 06 07 

02) 

6 0 0,0006 - - - - 

07 04 11* 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуването им, 

съдържащи опасни 

вещества 

 

35 

(изчислено 

като 100% 

сухо 

вещество) 

3.1 0,0035 0.00068 да - да 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде, ръкавни и 

джобни филтри), 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

 

30 4.3 - - да - да 

19 02 05* 

Утайки от 

физикохимично 

обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

 

 

180 

(изчислено 

като 100% 

сухо 

вещество) 

75.16 0.018 0.017 да 
Мит и Ко 

ЕООД 
да 

Таблица 11.1.4. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (ръкавни 

филтри) 

 

 

 

0,14 0 - - - - - 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

89 

Код Отпадък 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества 

определени 

с КР, т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

Таблица 11.1.11. Опасни отпадъци от инсталация Инсталация „Разфасовка прахообразни продукти за растителна защита в 

малки опаковки” 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (ръкавни 

филтри) 

0,09 0 - - - - - 

Таблица 11.1.13. Производствени отпадъци от Инсталация за производство на деминералиизрана вода 

15 02 03 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 (от ръкавни 

филтри) (филтри от 

обратна осмоза) 

0,008 0.002 - - да - да 

Таблица 11.1.17. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (ръкавни 

филтри) 

0.250 0 - - - - - 

Таблица 11.1.19. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“ 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

(аспирационни 

филтри) 

0.5 0 - - - - - 

Таблица 11.1.20. Опасни отпадъци от Инсталация „Формулиране на маслени препарати за растителна защита“ 

15 02 02* 

Абсорбенти,филтър

ни материали 

(влючително 

маслени филтри, 

неупоменати 

0.5 0 - - - - - 
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Код Отпадък 

Годишно количество 

т/г 

годишните норми за 

ефективност при 

образуването на 

отпадъци (т/т) 

Предвар

ително 

съхраня

ване на 

площад

ката 

Транспор

тиране – 

собствен 

транспорт 

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества 

определени 

с КР, т/г 

Реално 

измерен, 

т/г 

Количеств

а 

определен

и с КР, т/т 

Реално 

измерено

, т/т 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

(аспирационни 

филтри) 

 

Таблица 11.1.21. Опасни отпадъци от Инсталация „Разфасовка на сулфонилкарбамидни хербициди“ 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

(аспирационни 

филтри) 

 

0.5 0 - - - - - 

 

 Доклад по Условие 11.9.2  

по изпълнение на Условие 11.7.3 

Документиране: 

Протокол по условие 11.7.2. по Инструкция №32 от 14.07.2017 г. за периода 01.06.2019 до 

31.12.2019г. от проверка на съответствие по условия 11.1.2. и  11.7.3 

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с 

определените в КР количества 

1бр. извършени проверки на съответствието по условие 11.7.2 количествата образувани 

отпадъци с определените в КР количества  

1бр. съответствия с Инструкция №30 от 14.07.2017 г. по условие 11.1.2. и ИОС 33 по условие 

11.7.3  

Количеството образувани отпадъци е в съответствие с количествата посочени в КР.  

 

Коригиращи действия: 

Не се налагат коригиращи действия. 
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 Доклад по Условие 11.9.4.1 

по изпълнение на Условие 11.3.13  

 

Документиране по Инструкция №31 от 14.07.2017 г.: 

24 бр. проверки по чек-лист за контрол на площадките за предварително съхранение на 

отпадъци в изпълнение на условия 11.3.12  

Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с 

изискванията на настоящото разрешително  

24 бр. извършени проверки на съответствието на всички площадки за временно съхранение с 

изискванията на настоящото разрешително.  

20 бр. съответствия с Инструкция №31 по Условие 11.3.13 

 Площадките за предварително съхранение на отпадъците са в съответствие с 

условията на Комплексното разрешително.  

 Не е допуснато смесването на опасните отпадъци с други отпадъци, оползотворими 

и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други 

вещества, включително разреждането на опасни отпадъци. 

4 бр. Коригиращи действия, включващи: 

 Площадката за предварително съхранение на отпадъчни дървени опаковки /150103/ не е 

достъпна, поради разпиляни, несортирани палети – организирано подреждане и 

сортиране /чек-лист от 24.06., 23.08, 27.09.2019/ 

 След няколкократно установяване на недобре сортирани и подредени палети, е взето 

решение за поставяне на врата за ограничаване на достъпа. Палети ще се приемат на 

площадката единствено през определени часове и след визуална проверка /запис в чек-

лист от 27.09. 2019. Изпълнено – запис в чек-лист от 25.11.2019 г./ 

 Изгоряла от слънцето обозначителн атабела за площадка за отпадъци – чек-лист от 

08.11.2019 г. – закупена и монтирана нова табела - запис в чек-лист от 25.11.2019 г./ 

 

 Доклад по Условие 11.9.4.1  

по изпълнение на Условие 11.3.6.1. 

 

Код Наименование на отпадъка 

Годишно 

количество, 

разрешено за 

съхраняване, t/y 

Годишно 

количество към 

31.12.2019 г. 

/тонове/ 

Съответсвие 

Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” 

06 13 02* 
Отработен активен въглен (с 

изключение на 06 07 02) 
6 0 - 

07 04 11* 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуването им, съдържащи 

опасни вещества 

35 

(изчислено като 

100% сухо 

вещество) 

3.1 

(изчислено като 

100% сухо 

вещество) 

да 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(торби от каолин/калциев карбонат) 
31 0 - 
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15 01 02 

Пластмасови опаковки (торби 

полипропиленови от натриев 

карбонат) 

11,4 0.38 да 

15 01 06 Смесени опаковки 22 0.7 да 

15 01 06 

Смесени опаковки 

(опаковки ПП/ПЕ от коагуланти и 

флокуланти) 

0,600 0.05 да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (хартиени торби от 

уротропин) 

4 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (полиетиленови 

торби от уротропин) 

1,24 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(полиетиленови торби от уротропин 

и от манганов сулфат) 

12,96 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде, ръкавни и 

джобни филтри), кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества 

30 4.3 да 

19 02 05* 

Утайки от физикохимично 

обработване, съдържащи опасни 

вещества 

180 (изчислено 

като 100% сухо 

вещество) 

7.78 т (изчислени 

като 100 % сухо) 
да 

Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” 

15 01 01 

Хартиени и картонени опаковки 

(торби от каолин и от калциев 

карбонат, хартиени и картонени 

опаковки) 

10 3.196 да 

15 01 06 

Смесени опаковки (торби от 

тензофикс, сулфитаблауге  и 

фталоцианинов пигмент 

7,344 

1.117 

 (От тях 0.54 т 

налични от 2018 

г.) 

да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(хартиени торби от уротропин и 

активни субстанции) 

6,4 0.049 да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(полиетиленови торби от уротропин 

и активни субстанции) 

0,01 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

0,14 0 - 
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Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита” (намокрими прахове) 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици разтворител при разливи-

аварийна ситуация) 

0,03 0 - 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(етикети, кашони) 
4,48 0.155 да 

15 01 01 

Хартиени и картонени опаковки 

(торби от каолин и торби от 

декстрин) 

0,843 0 - 

15 01 06 
Смесени опаковки (торби ПЕ от 

меден оксид и меден хидроксид) 
0,073 0 - 

15 01 06 

Смесени опаковки (торби от 

тензофикс, фталоцианинов пигмент 

и сулфитаблауге) 

3,209 

0.563 

(От тях 0.262 т 

налични от 2018 

г.) 

да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(хартиени торби от меден 

оксихлорид, симоксанил и 

металаксил) 

17 1.86 да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(полиетиленови торби от меден 

оксихлорид и симоксанил) 

1,004 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(хартиени торби от цинеб и 

мангозеб) 

16 3.481 да 

Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” (емулсионни концентрати) – „Формулиране и 

разфасовка на течни хербициди“ 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици негодни за употреба 

промивки на варели) 

0,1 0 - 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(етикети, кашони) 
5 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(пластмасови варели и опаковки от 

разфасовка на готов продукт) 

15 0.44 да 

17 04 05 Желязо и стомана 11,7 0 - 

Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита” (емулсионни концентрати) – „Формулиране и 

разфасовка на течни фунгициди и инсектициди“ 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици негодни за употреба 

промивки на варели) 

0,2 0 - 
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15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(етикети, кашони) 
5 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(пластмасови варели и опаковки от 

разфасовка на готов продукт) 

49 10.68 да 

17 04 05 Желязо и стомана 4,5 0 - 

Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“ 

 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (хартиени 

опаковки от влагане на активни 

субстанции) 

10 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

0,5 0 - 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици негодни за употреба 

промивки на варели) 

0,2 0 - 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(картонени опаковки) 
5 0 - 

Инсталация „Разфасовка прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки” 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(картонени опаковки) 
12 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (метални опаковки, 

алуминиево фолио и торби от 

активни субстанции) 

22 4.9 да 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

0,09 0 - 

Инсталация „Формулиране на маслени препарати за растителна защита“ 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (метални 

опаковки, алуминиево фолио и 

торби от активни субстанции) 

10 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

0,5 0 - 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици негодни за употреба 

0,2 0 - 
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промивки на варели) 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(картонени опаковки) 
5 0 - 

Инсталация „Разфасовка на сулфонилкарбамидни хербициди“ 

 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (хартиени 

опаковки от влагане на активни 

субстанции и пластмасови 

опаковки от активни субстанции) 

10 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

0,5 0 - 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици разтворители и течни 

субстанции при разливи) 

0,2 0 - 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(етикети, кашони) 
5 0 - 

Инсталация „Разфасовка на маслени и суспензионни концентрати“ 

 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (пластмасови 

опаковки от активни субстанции) 

10 0 - 

07 04 10* 

Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти (смесени с 

трици разтворители и течни 

субстанции при разливи) 

0,2 0 - 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(етикети,кашони) 
5 0 - 

Инсталация за производство на деминералиизрана вода 

15 01 06 
Смесени опаковки  

(торби от морска сол) 
0,250 0.185 да 

15 02 03 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 

15 02 02 (от ръкавни филтри) 

(филтри от обратна осмоза) 

0,008 0.004 да 

Инсталация „Аминиране на органични киселини” 

15 01 02 

Пластмасови опаковки 

(торби ПЕ/ПП от натриев 

бикарбонат) 

0,660 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (метални варели) 

26 0.2 да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(ПП/ПЕ торби от оксим) 

 

 

12 0 - 
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Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №1“ 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(картонени опаковки) 
5 0 - 

15 01 06 
Смесени опаковки (торби от 

формулиращи добавки) 
7 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (хартиени 

опаковки от влагане на активни 

субстанции) 

18 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

6 0 - 

Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“ №2 

15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки 

(картонени опаковки) 
0,2 0 - 

15 01 06 
Смесени опаковки (торби от 

формулиращи добавки) 
1 0 - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (хартиени 

опаковки от влагане на активни 

субстанции) 

14 0 - 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(ръкавни филтри) 

0,25 0 - 

Отпадъци общо от площадката 

13 01 10* 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа (от компресорно 

отделение) 

0,2 0 - 

13 02 05* 

Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

0,64 0.43 да 

15 01 03 
Опаковки от дървесни материали 

(дефектирали износени палети) 
10 7.5 да 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (варели от активни 

субстанции) 

12 0 - 

16 01 03 Излезли от употреба гуми 0,4 0.26 да 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 0,3 0 - 

17 04 05 Желязо и стомана 100 16.1 да 

20 01 21* 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

(луминесцентни лампи и други 

отпадъци съдържащи живак) 

0,1 0 - 
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 Доклад по Условие 11.9.4.1 

по изпълнение на Условие 11.5.3  

 

R12 - балиране 

Количество 

/тонове 

 

Общо балирани 

тонове 

Норма по КР – 

условие 11.5.3. 

/тонове/ 

съответствие 

15 01 06 – Смесени 

опаковки 

 

0.87 

18.03 106 да 
15 01 10* – Опаковки, 

съдържащи остатъци от 

опасни вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

17.16 

 

 

 Доклад по изпълнение на Условие 11.3.5.1. 

През 2019 г. нямаше промяна в местата на предварително съхранение на отпадъци.  

 

 Доклад по Условие 11.9.7 

Докладвано в Доклад по ЕРИПЗ. 
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4.5 Шум 

 

 Доклад по Условие 12.3.3 

 

Жалби от живущи около площадката; 

През 2019 година не са постъпили оплаквания от дейността на Дружеството.  

През изтеклата година са извършени замервания на  

 общата звукова мощност на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие  

 

Таблица: Нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката                                   

дневно ниво на шум 16:00-18:50 ч.  

Нива на 

звуково 

налягане - 

точки по 

оградата на 

площадката 

Единица на 

величината 

Норма по  

условие 

12.1.1 

Честота на 

мониторинга 

Измерена 

стойност 

Отклонение от 

разрешената с 

КР стойност 

dB dB       

1 dB 70 веднъж на 2 години 62.8 няма 

2 dB - веднъж на 2 години 57.3 няма 

3 dB - веднъж на 2 години 63.1 няма 

4 dB 70 веднъж на 2 години 68.3 няма 

5 dB 70 веднъж на 2 години 62.9 няма 

6 dB 70 веднъж на 2 години 57.7 няма 

7 dB 70 веднъж на 2 години 62.5 няма 

8 dB 70 веднъж на 2 години 67.4 няма 

9 dB 70 веднъж на 2 години 62.7 няма 

10 dB 70 веднъж на 2 години 58.2 няма 

11 dB 70 веднъж на 2 години 64.1 няма 

12 dB 70 веднъж на 2 години 69.2 няма 

13 dB 70 веднъж на 2 години 64.5 няма 

14 dB 70 веднъж на 2 години 60.2 няма 

15 dB 70 веднъж на 2 години 56.1 няма 

16 dB - веднъж на 2 години 50.8 няма 

17 dB - веднъж на 2 години 45.4 няма 

18 dB - веднъж на 2 години 50.5 няма 

19 dB - веднъж на 2 години 44.2 няма 

20 dB - веднъж на 2 години 40.3 няма 

21 dB 70 веднъж на 2 години 45.8 няма 

22 dB 70 веднъж на 2 години 51.1 няма 

23 dB 70 веднъж на 2 години 57 няма 

24 dB 70 веднъж на 2 години 52.5 няма 

25 dB 70 веднъж на 2 години 47.2 няма 
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26 dB 70 веднъж на 2 години 53.7 няма 

27 dB 70 веднъж на 2 години 58.1 няма 

28 dB 70 веднъж на 2 години 62.8 няма 

29 dB 70 веднъж на 2 години 58.4 няма 

30 dB 70 веднъж на 2 години 57.3 няма 

31 dB 70 веднъж на 2 години 60.8 няма 

 Обща звукова мощност 

32 dB - веднъж на 2 години 115 - 
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вечерно ниво на шум 19:30-22:40 ч. 

Нива на 

звуково 

налягане - 

точки по 

оградата на 

площадката 

Единица на 

величината 

Норма по  

условие 

12.1.1 

Честота на 

мониторинга 

Измерена 

стойност 

Отклонение от 

разрешената с 

КР стойност 

dB dB       

1 dB 70 веднъж на 2 години 62.5 няма 

2 dB - веднъж на 2 години 56.4 няма 

3 dB - веднъж на 2 години 62.9 няма 

4 dB 70 веднъж на 2 години 68.1 няма 

5 dB 70 веднъж на 2 години 62.6 няма 

6 dB 70 веднъж на 2 години 57.2 няма 

7 dB 70 веднъж на 2 години 62 няма 

8 dB 70 веднъж на 2 години 66.8 няма 

9 dB 70 веднъж на 2 години 62.3 няма 

10 dB 70 веднъж на 2 години 57.5 няма 

11 dB 70 веднъж на 2 години 63.8 няма 

12 dB 70 веднъж на 2 години 68.2 няма 

13 dB 70 веднъж на 2 години 63.5 няма 

14 dB 70 веднъж на 2 години 58.1 няма 

15 dB 70 веднъж на 2 години 53.2 няма 

16 dB - веднъж на 2 години 47.9 няма 

17 dB - веднъж на 2 години 44.3 няма 

18 dB - веднъж на 2 години 50.1 няма 

19 dB - веднъж на 2 години 45.8 няма 

20 dB - веднъж на 2 години 40.2 няма 

21 dB 70 веднъж на 2 години 45.4 няма 

22 dB 70 веднъж на 2 години 50 няма 

23 dB 70 веднъж на 2 години 56.1 няма 

24 dB 70 веднъж на 2 години 51.3 няма 

25 dB 70 веднъж на 2 години 46.7 няма 

26 dB 70 веднъж на 2 години 52.2 няма 

27 dB 70 веднъж на 2 години 57.9 няма 
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28 dB 70 веднъж на 2 години 63.4 няма 

29 dB 70 веднъж на 2 години 55.7 няма 

30 dB 70 веднъж на 2 години 57.1 няма 

31 dB 70 веднъж на 2 години 59.3 няма 

 Обща звукова мощност 

32 dB - веднъж на 2 години 114.4 - 
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нощно ниво на шум  23:00ч. На 16.12.2019 г. до 01:45 на 17.12.2019 ч 

Нива на 

звуково 

налягане - 

точки по 

оградата на 

площадката 

Единица на 

величината 

Норма по  

условие 

12.1.1 

Честота на 

мониторинга 

Измерена 

стойност 

Отклонение от 

разрешената с 

КР стойност 

dB dB       

1 dB 70 веднъж на 2 години 62.3 няма 

2 dB - веднъж на 2 години 56.2 няма 

3 dB - веднъж на 2 години 62.1 няма 

4 dB 70 веднъж на 2 години 67.9 няма 

5 dB 70 веднъж на 2 години 62.2 няма 

6 dB 70 веднъж на 2 години 56.8 няма 

7 dB 70 веднъж на 2 години 61.5 няма 

8 dB 70 веднъж на 2 години 66.2 няма 

9 dB 70 веднъж на 2 години 60.7 няма 

10 dB 70 веднъж на 2 години 55.3 няма 

11 dB 70 веднъж на 2 години 61.2 няма 

12 dB 70 веднъж на 2 години 66.4 няма 

13 dB 70 веднъж на 2 години 60.9 няма 

14 dB 70 веднъж на 2 години 55.7 няма 

15 dB 70 веднъж на 2 години 51.3 няма 

16 dB - веднъж на 2 години 46.5 няма 

17 dB - веднъж на 2 години 41.8 няма 

18 dB - веднъж на 2 години 45.6 няма 

19 dB - веднъж на 2 години 40.3 няма 

20 dB - веднъж на 2 години 46.4 няма 

21 dB 70 веднъж на 2 години 42.8 няма 

22 dB 70 веднъж на 2 години 51.2 няма 

23 dB 70 веднъж на 2 години 56.4 няма 

24 dB 70 веднъж на 2 години 51.5 няма 

25 dB 70 веднъж на 2 години 46.3 няма 

26 dB 70 веднъж на 2 години 51.7 няма 

27 dB 70 веднъж на 2 години 56.2 няма 

28 dB 70 веднъж на 2 години 60.9 няма 

29 dB 70 веднъж на 2 години 50.9 няма 
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30 dB 70 веднъж на 2 години 54.3 няма 

31 dB 70 веднъж на 2 години 57.1 няма 

 Обща звукова мощност 

32 dB - веднъж на 2 години 113.3 - 
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 Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково 

налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие 

с разрешените такива в разрешителното. 

 

Оценка по ИОС 35  към Условие 12.2.3 

Измерените стойности на нивата на звуково налягане в точките по оградата на площадката 

както и общата звукова мощност на площадката са в съответствие с определените в Условие 

12.1.1 в КР 

Не е констатирано несъответствие. 

Не се налагат коригиращи дейвия. 
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4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Резултати от собствения мониторинг на подземни води 

 Доклад по Условие 13.4.1.2. 

По изпълнение на условия 13.3.1 

 

Опазване на подземните води / Сондаж №4 пъвро тримесечие / 

Показател 

Точка на 

пробовземан

е 

норма по 

Наредба 1/от 

10.10.2007 г. 

за проучване, 

ползване и 

опазване на 

подземните 

води 

Мерна 

единица 

 

Резултати 

от 

мониторин

г 

Честота на 

мониторинг 

Съответстви

е 

Водно ниво СК 4 - m 10 Два пъти годишно - 

1. Електропроводимост СК 4 2000 µs cm-1 1230 
четири пъти 

годишно 
да 

2. Обща твърдост СК 4 12 mgЕqv/l 11.7 
четири пъти 

годишно 
да 

3. Перманганатна 

окисляемост 
СК 4 5 µg О2/l <0.5 

четири пъти 

годишно 
да 

4. Активна реакция СК 4 
между 6.5 и 

9.5 
рH единици 6.96 

Веднъж на две 

години 
да 

5. Амониев йон СК 4 0.5 mg/l 0.06 
четири пъти 

годишно 
да 

6. Нитрати СК 4 50 mg/l 55.8 
четири пъти 

годишно 
не 

7. Сулфати СК 4 250 mg/l 77.2 
четири пъти 

годишно 
да 

8. Хлориди СК 4 250 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

9, Фосфати СК 4 0.5 mg/l 0.1 
четири пъти 

годишно 
да 

10. Кадмий СК 4 5 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

11. Мед СК 4 0.2 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

12. Олово СК 4 10 µg/l <5 
четири пъти 

годишно 
да 

13. Хром СК 4 50 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

14 Алуминий СК 4 200 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

15. Желязо СК 4 200 µg/l 8 
четири пъти 

годишно 
да 

16. Калций СК 4 150 mg/l 172 
четири пъти 

годишно 
не 

17. Магнезий СК 4 80 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

18. Манган СК 4 50 µg/l <10 
четири пъти 

годишно 
да 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

103 

19. Цинк СК 4 1 mg/l 0.036 
четири пъти 

годишно 
да 

20. Натрий СК 4 200 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

21. Арсен СК 4 10 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

22. Пестициди СК 4 0.1 µg/l - Веднъж годишно - 

23. Пестициди (общо ) СК 4 0.5 µg/l - Веднъж годишно - 

24. Нефтопродукти СК 4 50 µg/l <20 
четири пъти 

годишно 
да 

25. Разтворен кислород СК 4 - mgO2/l - Веднъж годишно - 

 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

1280А/09.04.2019 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране "Липгеи" към "Пехливанов 

инженеринг" ООД София 

 

Опазване на подземните води / Сондаж №4 второ тримесечие / 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

норма по 

Наредба 1/от 

10.10.2007 г. за 

проучване, 

ползване и 

опазване на 

подземните 

води 

Мерна 

единица 

 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво СК 4 - m 10 
Два пъти 

годишно 
- 

1. Електропроводимост СК 4 2000 µs cm-1 1420 
четири пъти 

годишно 
да 

2. Обща твърдост СК 4 12 mgSqv/l 10.5 
четири пъти 

годишно 
да 

3. Перманганатна 

окисляемост 
СК 4 5 µg О2/l 1 

четири пъти 

годишно 
да 

4. Активна реакция СК 4 между 6.5 и 9.5 рH единици 6.67 
Веднъж на две 

години 
да 

5. Амониев йон СК 4 0.5 mg/l 0.16 
четири пъти 

годишно 
да 

6. Нитрати СК 4 50 mg/l 71.6 
четири пъти 

годишно 
не 

7. Сулфати СК 4 250 mg/l 241 
четири пъти 

годишно 
да 

8. Хлориди СК 4 250 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

9, Фосфати СК 4 0.5 mg/l <0.03 
четири пъти 

годишно 
да 

10. Кадмий СК 4 5 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

11. Мед СК 4 0.2 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

12. Олово СК 4 10 µg/l <5 
четири пъти 

годишно 
да 

13. Хром СК 4 50 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

14 Алуминий СК 4 200 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

15. Желязо СК 4 200 µg/l 56.1 
четири пъти 

годишно 
да 

16. Калций СК 4 150 mg/l 183 четири пъти да 
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годишно 

17. Магнезий СК 4 80 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

18. Манган СК 4 50 µg/l <10 
четири пъти 

годишно 
да 

19. Цинк СК 4 1 mg/l 0.06 
четири пъти 

годишно 
да 

20. Натрий СК 4 200 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

21. Арсен СК 4 10 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

22. Пестициди СК 4 0.1 µg/l - Веднъж годишно - 

23. Пестициди (общо ) СК 4 0.5 µg/l - Веднъж годишно - 

24. Нефтопродукти СК 4 50 µg/l <20 
четири пъти 

годишно 
да 

25. Разтворен кислород СК 4 - mgO2/l - Веднъж годишно - 

 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

1424А/27.06.2019 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране "Липгеи" към "Пехливанов 

инженеринг" ООД София 

 

Опазване на подземните води / Сондаж №4 трето тримесечие / 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

норма по 

Наредба 1/от 

10.10.2007 г. 

за 

проучване, 

ползване и 

опазване на 

подземните 

води 

Мерна 

единица 

 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво СК 4 - m 10.1 Два пъти годишно - 

1. Електропроводимост СК 4 2000 µs cm-1 911 
четири пъти 

годишно 
да 

2. Обща твърдост СК 4 12 mgSqv/l 6.5 
четири пъти 

годишно 
да 

3. Перманганатна 

окисляемост 
СК 4 5 µg О2/l <0.5* 

четири пъти 

годишно 
да 

4. Активна реакция СК 4 
между 6.5 и 

9.5 
рH единици 7.36 

Веднъж на две 

години 
да 

5. Амониев йон СК 4 0.5 mg/l 0.28 
четири пъти 

годишно 
да 

6. Нитрати СК 4 50 mg/l 46 
четири пъти 

годишно 
да 

7. Сулфати СК 4 250 mg/l 114 
четири пъти 

годишно 
да 

8. Хлориди СК 4 250 mg/l 55 
Веднъж на две 

години 
да 

9, Фосфати СК 4 0.5 mg/l 0.14 
четири пъти 

годишно 
да 

10. Кадмий СК 4 5 µg/l <2* 
Веднъж на две 

години 
да 

11. Мед СК 4 0.2 mg/l <0.005 
Веднъж на две 

години 
да 
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12. Олово СК 4 10 µg/l <5* 
четири пъти 

годишно 
да 

13. Хром СК 4 50 µg/l 5.1 
Веднъж на две 

години 
да 

14 Алуминий СК 4 200 µg/l 26 
Веднъж на две 

години 
да 

15. Желязо СК 4 200 µg/l 11 
четири пъти 

годишно 
да 

16. Калций СК 4 150 mg/l 121 
четири пъти 

годишно 
да 

17. Магнезий СК 4 80 mg/l 6.3 
Веднъж на две 

години 
да 

18. Манган СК 4 50 µg/l <10* 
четири пъти 

годишно 
да 

19. Цинк СК 4 1 mg/l 0.034 
четири пъти 

годишно 
да 

20. Натрий СК 4 200 mg/l 12 
Веднъж на две 

години 
да 

21. Арсен СК 4 10 µg/l <5* 
Веднъж на две 

години 
да 

22. Пестициди СК 4 0.1 µg/l <0.001* Веднъж годишно да 

23. Пестициди (общо ) СК 4 0.5 µg/l <0.001* Веднъж годишно да 

24. Нефтопродукти СК 4 50 µg/l <20* 
четири пъти 

годишно 
да 

25. Разтворен кислород СК 4 - mgO2/l 6.7 Веднъж годишно да 

 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание  Протокол от изпитване № 

1619А/21.10.2019 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране "Липгеи" към "Пехливанов 

инженеринг" ООД София 

 

Опазване на подземните води / Сондаж №4 четвърто тримесечие / 

Показател 

Точка на 

пробовземан

е 

норма по 

Наредба 1/от 

10.10.2007 г. 

за 

проучване, 

ползване и 

опазване на 

подземните 

води 

Мерна 

единица 

 

Резултати 

от 

мониторин

г 

Честота на 

мониторинг 

Съответстви

е 

Водно ниво СК 4 - m 11 Два пъти годишно - 

1. Електропроводимост СК 4 2000 µs cm-1 1330 
четири пъти 

годишно 
да 

2. Обща твърдост СК 4 12 mgSqv/l 10 
четири пъти 

годишно 
да 

3. Перманганатна 

окисляемост 
СК 4 5 µg О2/l <0.5* 

четири пъти 

годишно 
да 

4. Активна реакция СК 4 
между 6.5 и 

9.5 
рH единици 6.67 

Веднъж на две 

години 
да 

5. Амониев йон СК 4 0.5 mg/l 0.23 
четири пъти 

годишно 
да 

6. Нитрати СК 4 50 mg/l 38.7 
четири пъти 

годишно 
да 
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7. Сулфати СК 4 250 mg/l 210 
четири пъти 

годишно 
да 

8. Хлориди СК 4 250 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

9, Фосфати СК 4 0.5 mg/l 0.41 
четири пъти 

годишно 
да 

10. Кадмий СК 4 5 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

11. Мед СК 4 0.2 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

12. Олово СК 4 10 µg/l <5* 
четири пъти 

годишно 
да 

13. Хром СК 4 50 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

14 Алуминий СК 4 200 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

15. Желязо СК 4 200 µg/l <5* 
четири пъти 

годишно 
да 

16. Калций СК 4 150 mg/l 140 
четири пъти 

годишно 
да 

17. Магнезий СК 4 80 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

18. Манган СК 4 50 µg/l <10 
четири пъти 

годишно 
да 

19. Цинк СК 4 1 mg/l 0.05 
четири пъти 

годишно 
да 

20. Натрий СК 4 200 mg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

21. Арсен СК 4 10 µg/l - 
Веднъж на две 

години 
- 

22. Пестициди СК 4 0.1 µg/l - Веднъж годишно - 

23. Пестициди (общо ) СК 4 0.5 µg/l - Веднъж годишно - 

24. Нефтопродукти СК 4 50 µg/l <20* 
четири пъти 

годишно 
да 

25. Разтворен кислород СК 4 - mgO2/l - Веднъж годишно - 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1855А-

1/06.02.2020 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране "Липгеи" към "Пехливанов 

инженеринг" ООД София  

 

 

 .Доклад по Условие 13.4.1.2  

по ипълнение на Условие 13.3.1. 

 

 

Документиране: 

Протокол по условие 13.3.1. за първо тримесечие СК4/2019г. 

Протокол по условие 13.3.1. за второ тримесечие СК4/2019г. 

Протокол по условие 13.3.1. за трето тримесечие СК4/2019г. 

Протокол по условие 13.3.1. за четвърто тримесечие СК4/2019г. 
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Резултати от оценката на съответствие на концентрациите на вредни вещества в 

подземните води -  брой извършени анализи, брой установени несъответствия, 

причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия 

4бр. извършени проверки на концентрациите на вредни вещества в сондажните води 

4бр. съответствия с изискванията на Наредба №1/10.10.2007 за проучване, ползване и опазване 

на подземните води 

 

Констатирани отклонения: 

Наблюдават се обичайните за района отклонения в качеството на подземните води - минимално 

отклонение по показатели калций и нитрати. Като цяло  проведени анализа през предходните 

години показват, че подземните води в района за с повишена твърдост, което би повлияло 

единствено върху състояние на тръбопроводи и съоръжения. Поради това Агрия АД има 

изградена инсталация за омекотяване и деминерализиране на сондажната вода. Наблюдава се 

задържане на стойностите по тези показатели през последните години, т.е. замърсяване на 

водите не се наблюдава.  

Не се налагат коригиращи действия.  

 

 

Доклад по Условие 13.4.2  

   по изпълнение на Условие 13.2.2 

Производствената дейност на “Агрия”АД не е източник на преки емисии в почвата (не се 

изпускат директно замърсители в нея). За установяване на индиректните въздействия са 

извършени лабораторни измервания на почвите – определени са три броя постоянни 

мониторингови пунктове на територията на завода: 

- ТМ-1 – с географски координати: N 42°04'00.64" и E 24°48'47.08" 

- ТМ-2 – с географски координати: N 42°03'55.43" и E 24°48'41.64" 

- ТМ-3 – с географски координати: N 42°04'02.21" и E 24°48'39.46" 

 

Резултати от собствения мониторинг на почви 

ТМ1  

Показател Пробовземна точка 
Резултати от мониторинг 

0-10 cm, mg/kg 

Резултати от мониторинг, 

10-40 cm, mg/kg 
Честота на мониторинг 

рН 
N 42°04'00.64"                    

E 24°48'47.08" 
8.43 8.51 веднъж годишно 

Цинк 
N 42°04'00.64"                    

E 24°48'47.08" 
258 316 веднъж годишно 

Мед 
N 42°04'00.64"                    

E 24°48'47.08" 
102 110 веднъж годишно 
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ТМ2 

Показател Пробовземна точка 
Резултати от мониторинг 

0-10 cm, mg/kg 

Резултати от мониторинг, 

10-40 cm, mg/kg 
Честота на мониторинг 

рН 
N 42°03'55.43"                             

E 24°48'41.64" 
8.63 8.61 веднъж годишно 

Цинк 
N 42°03'55.43"                             

E 24°48'41.64" 
73 68 веднъж годишно 

Мед 
N 42°03'55.43"                             

E 24°48'41.64" 
52 53 веднъж годишно 

     

ТМ3 

Показател Пробовземна точка 
Резултати от мониторинг 

0-10 cm, mg/kg 

Резултати от мониторинг, 

10-40 cm, mg/kg 
Честота на мониторинг 

рН 
N 42°04'02.21"                         

E 24°48'39.46" 
8.58 8.59 веднъж годишно 

Цинк 
N 42°04'02.21"                         

E 24°48'39.46" 
119 70 веднъж годишно 

Мед 
N 42°04'02.21"                         

E 24°48'39.46" 
54 51 веднъж годишно 

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

1856А/06.02.2020 г. на Лаборатория за изпитване и калибриране "Липгеи" към "Пехливанов 

инженеринг" ООД София 

 

 Оценка на съответствие  
 

 

За дълбочина на пробовземане 0 – 10 см. 

ТМ1  2017 2018 2019 

Показател 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

рН 7.38 8.34 8.43 

Цинк 560 263 258 

Мед 268 104 102 

 

 

   
ТМ2 2017 2018 2019 

Показател 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

рН 7.45 8.93 8.63 

Цинк 474 70 73 

Мед 386 51 52 
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ТМ3 2017 2018 2019 

Показател 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 0-10 

cm, mg/kg 

рН 7.49 8.58 8.58 

Цинк 570 117 119 

Мед 394 55 54 

 

 

 

   
За дълбочина на пробовземане 10 – 40 см. 

ТМ1  2017 2018 2019 

Показател 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

рН 7.33 8.51 8.51 

Цинк 490 312 316 

Мед 166 113 110 

 

 

   
ТМ2 2017 2018 2019 

Показател 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

рН 7.51 8.61 8.61 

Цинк 477 66 68 

Мед 354 50 53 

 

 

   
ТМ3 2017 2018 2019 

Показател 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг, 10-40 

cm, mg/kg 

рН 7.45 8.59 8.59 

Цинк 495 66 70 

Мед 250 50 51 

 

 

Анализ на резултатите: последните анализи потвърждават тенденцията към запазване на 

ниски стойности по изследваните показатели, което води до устойчивост в състоянието на 

почвените слоеве на територията на произовдствената площадка. 
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 Доклад по Условие 13.4.4 

по изпълнение на Условие 13.1.2 

Документиране: 

Протокол №13.1.2. - 1 /01.02.2019г. от проверка на съответствие по условие 13.1.2 

Протокол №13.1.2. - 2 /09.04.2019г. от проверка на съответствие по условие 13.1.2 

Протокол №13.1.2. - 3 /14.06.2019г. от проверка на съответствие по условие 13.1.2 

Протокол №13.1.2. - 4 /29.08.2019г. от проверка на съответствие по условие 13.1.2 

Протокол №13.1.2. - 5 /10.10.2019г. от проверка на съответствие по условие 13.1.2 

Протокол №13.1.2. - 6 /06.12.2019г. от проверка на съответствие по условие 13.1.2 

 

6 бр. извършени проверки  за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени 

на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

6 бр. съответствия с Инструкция №36 от 14.07.2017 по условие 13.1.2. при извършвания 

регулярен преглед на тръбопроводите и оборудването, разположени на открито не са 

установени течове.  

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 13.4.5 по изпълнение на Условие 13.1.4 

Документиране по Инструкция №37 от 14.07.2017 по условие 3.1.4 

Протокол №13.1.4. - 1 /13.02.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.4 

Протокол №13.1.4. - 2 /10.04.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.4 

Протокол №13.1.4. - 3 /24.06.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.4 

Протокол №13.1.4. - 4 /04.09.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.4 

Протокол №13.1.4. - 5 /07.11.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.4 

 

5 бр. извършени проверки проверка по годността на всички средства за защита на почвите и 

подземните води от замърсяване. 

5 бр. съответствия с Инструкция №37 по условие 13.1.4  

Извършен е щателен оглед на състоянието на обвалованите зони: 

 При направения външен оглед на обваловката на четирите басейна за съхранение на 

сяровъглерод, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.   

 При направения външен оглед на обваловката към съдовете за съхранение на 

етилендиамин, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.  

 При направения външен оглед на обваловката  на съдовете за съхранение на натриева 

основа, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.  

 При направения външен оглед на обваловката за съхранение на опасната суровина 

Цинков/манганов сулфат, се констатира, че същата е с ненарушена цялост. 

 При направения външен оглед на обваловката за съхранение на опасната суровина 

Солвесо, се констатира, че същата е с ненарушена цялост. 

 В обвалованите площи не е допуснато задържане на течност в обема им;  
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Същите нямат връзка с канализацията. 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 13.6  по изпълнение на Условие 13.1.5 

Документиране: 

Протокол №13.1.5. - 1 /12.03.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.5 

Протокол №13.1.5. - 2 /31.05.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.5 

Протокол №13.1.5. - 3 /04.09.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.5 

Протокол №13.1.5. - 4 /02.12.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.5 

 

4 бр. извършени проверки на целостта и здравината на площадка №5 (поз. 40Б от генплана на 

завода) за предварително съхранение на производствени и опасни отпадъци, с цел недопускане 

просмукване в почвата или подземните води. 

4 бр. съответствия с Инструкция №38 от 14.07.2017 г. по условие 13.1.5  

1. Не се забелязват видими пукнатини и нарушения на настилката на площадката. 

2. Не са констатирани разливи по настилката и извън нея. 

3. Площадката не предполага замърсяване на почвата и подземните води. 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 13.1.9 

Документиране: 

Протокол №13.1.9. - 1 /22.02.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.9 

Протокол №13.1.9. - 2 /19.04.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.9 

Протокол №13.1.9. - 3 /17.06.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.9 

Протокол №13.1.9. - 4 /09.10.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.9 

Протокол №13.1.9. - 5 /06.12.2019 г. от проверка на съответствие по условие 13.1.9 

 

5 бр. извършени проверки на канализационната система за отпадъчни води на площадката 

5 бр. съответствия с Инструкция №39 от 14.07.2017 г. по условие 13.1.9  

Не се забелязват видими течове на канализационната система в участъка на промишления воден 

поток 

Коригиращи действия: 

Няма установени несъответствия. 

Не се налагат коригиращи действия. 

 

 Доклад по Условие 14.1 

Изготвена е оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС, към 

инсталациите/ съоръженията на площадката от дата 14.07.2017 г. Оценката остава актуална. 
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5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР 

(ИППСУКР) 

Изпълнени дейности в съответствие с Инвестиционната програма.  

2019 година 
 

№ ЗАДАЧИ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ 

ЦЕЛ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2019 

1 
Създаване на 

СУОС 
                  

                                              

изпълнение на 

условията на КР 

2 

 

Капсуловане 

с 

прахоулавян

е на готовия 

продукт в 

Сушилно 

отделение 

“НИРО” 

 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите във 

въздуха 

3 

 

Проектиране 

и внедряване 

на линия за 

пневмотранс

порт на ДТК 

от Сушилно 

отделение 

към 

инсталации 

за 

формулиран

е  

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите във 

въздуха 

4 

 

Разработване 

на програма 

и мерки за 

оптимизация 

на 

технологичн

ите процеси 

свързани с 

отделянето 

на 

замърсители 

в 

отпадъчните 

води 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите в 

отпадъчните води 



АГРИЯ АД 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2019 

113 

5 

 

Ревизия на 

канализацио

нните 

системи по 

видове и 

актуализаци

я на 

кадастъра на 

територията 

на 

дружеството 

и извън него 

до мястото 

на заустване 

в р. 

Чепеларска 

 

                  

                                              

ограничаване на 

въздействието върху 

подземните води 

6 

 

Проучване, 

проектиране 

и изграждане 

на 

пречиствател

ни 

съоръжения 

за общия 

поток 

химически 

замърсени 

води 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите в отп. 

Води 

7 

 

Саниране на 

площадката 

№ 5 от 

генплана  за 

временно 

съхранение 

на опасни 

отпадъци  

 

                  

                                              

привеждане в 

съответствие с 

нормите 
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8 

Обособяване 

на площадка 

за временно 

съхранение 

на опасни 

отпадъци в 

“Бетонен 

сборник 2-ри 

водоподемни

к”, която да 

отговаря на 

изискваният

а на 

Приложение 

2 на Наредба 

за 

изискваният

а за 

третиране и 

транспортир

ане на 

производств

ени 

отпадъци 

 

                  

                                              

привеждане в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания Условие 

11.3.4 

9 

 

Преместване 

на опасните 

отпадъци 

съхранявани 

на площадка 

№ 5 на 

площадка за 

временно 

съхранение 

на опасни 

отпадъци в 

“Бетонен 

сборник 2-ри 

водоподемни

к” 

 

                  

                                              

привеждане в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания 

10 

Привеждане 

на 

площадката 

за временно 

съхранение 

на 

отработени 

масла, 

означена 

като № 1 от 

генплана в 

съответствие 

с 

нормативнит

е изисквания 

                  

                                              

привеждане в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания 
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11 

Привеждане 

на 

площадката 

за временно 

съхранение 

на метални 

отпадъци, 

означена 

като № 4 от 

генплана  в 

съответствие 

с 

нормативнит

е изисквания 

 

                  

                                              

привеждане в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания 

12 

Привеждане 

на 

площадката 

за временно 

съхранение 

на дървени 

отпадъци, 

означена 

като № 6 от 

генплана в 

съответствие 

с 

нормативнит

е изисквания  

 

                  

                                              

привеждане в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания 

13 

Разработване 

и 

осъществява

не на План 

за 

отстраняване 

на 

инсталацият

а за изгаряне 

на амбалаж и 

обезвреждан

е на 

потенциални 

замърсяващи 

остатъци с 

мерки за 

намаляване 

на 

замърсяване

то на 

околната 

среда 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсяването на 

околната среда 
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14 

Класифицир

ане на 

предприятие

то съгласно 

чл. 3 от 

Наредбата за 

условията и 

реда за 

издаване на 

разрешителн

и за 

изграждане и 

експлоатаци

я на нови и 

експлоатаци

я на 

действащи 

предприятия 

и 

съоръжения, 

в които се 

въвежда 

система за 

предотвратя

ване на 

големи 

аварии с 

опасни 

вещества 

или за 

ограничаван

е на 

последствия

та от тях и 

уведомяване 

на 

Министъра 

на околната 

среда и 

водите за 

това 

 

                  

                                              

 предотвратяване на 

големи аварии с 

опасни вещества или 

ограничаване на 

последствията от тях  

Условие 14.1 

15 

Разработване 

и 

осъществява

не на План 

за 

отстраняване 

на 

инсталацият

а за изгаряне 

на амбалаж и 

резервоарите 

в склад за 

солна 

киселина 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсяването на 

околната среда 
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16 

Паспортизац

ия на всички 

пречиствател

ни 

съоръжения, 

недопускащи 

замърсяване 

на 

атмосферния 

въздух и 

създаване на 

досиета за 

тяхната 

експлоатаци

я 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите във 

въздуха 

17 

Изготвяне на 

инструкция 

за 

експлоатаци

я на 

пречиствател

ните 

съоръжения 

към всички 

инсталации  

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсяването на 

околната среда 

18 

Разработване 

на програма 

и внедряване 

на система за 

контрол и 

мониторинг 

на 

пречиствател

ните 

съоръжения 

към 

смукателнит

е 

вентилацион

ни системи 

във всички 

инсталации 

  

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите във 

въздуха 
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19 

Монтаж на 

съоръжения 

за улавяне и 

обезмирисяв

ане на 

емисиите от 

инсталациит

е за 

формулиран

е и 

разфасовка 

на течни 

продукти за 

РЗ 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите във 

въздуха 

20 

Анализ и 

оптимизиран

е на 

енергийните 

разходи и 

разработване 

на програма 

за енергийна 

ефективност  

                  

  

  

                                           

намаляване разхода на 

електро и 

топлоенергия 

21 

 

Привеждане 

на 

параметрите 

на 

изпускащите 

устройства 

към 

смукателнит

е вентилации 

в 

съответствие 

с 

нормативнит

е изисквания 

– чл.8 от 

Наредба 

№2/1998 

година за 

НДЕ на 

вредни в-ва, 

изпускани в 

атмосферния 

въздух от 

неподвижни 

източници 

 

                  

                                              

намаляване на 

замърсителите във 

въздуха 
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22 

Извършване 

на 

хидрогеолож

ки доклад 

относно 

замърсяване  

на 

подземните 

води от 

обекти – 

емитери на 

вредни и 

опасни 

вещества – 

чл.29 и чл.31 

от Наредба 

№1/2000 

година 

                  

                                              

анализ и превантивни 

мерки за недопускане 

на замърсяване  

23 

Разработване 

на програма 

и 

реализиране 

на 

мероприятия 

за 

отстраняване 

на течове по 

довеждащит

е 

тръбопровод

и към 

консуматори

те  

                  

                                              

намаляване на разхода 

на вода 

24 

Проучване, 

проектиране 

и изграждане 

на 

пречиствател

ни 

съоръжения 

на общия 

поток 

битово-

фекални 

води, 

осигуряващи 

ефект на 

пречистване 

в рамките на 

ИЕО 

                                

                                

намаляване на 

замърсяването на 

отпадните води 
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25 

Изготвяне на 

нова 

програма за 

управление 

на 

отпадъците в 

съответствие 

с 

изискваният

а на ЗОУ и 

представянет

о й в РИОСВ 

Пловдив 

                  

                                              

по-ефективно 

управление на 

отпадъците 

26 

Осигуряване 

на 

стационарен 

събирателен 

пункт за 

негодни за 

употреба 

оловни 

акумулатори 

в 

съответствие 

с 

изискваният

а на 

приложение 

№2 на 

Наредба 

приета с 

ПМС 

№53/1999 

година и 

преустановя

ване 

съхранениет

о на 

акумулатори 

на открито 

 

                  

                                              

ефективно управление 

на отпадъците и 

безопасното им 

съхранение  

 

 

Легенда 

Всички дейности от Инвестиционната програма на „Агрия“ АД са изпълнени в съответствие 

със сроковете и условията на Комплексното разрешително. 

  

изпълнено 
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6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

 Доклад по Условие 16.6 

 по изпълнение на Условие 16.2 

През 2019г. бе прекратена дейността на изпускащи устройства К34, К36, К37, К42. В 

изпълнение на Усовие 6.11 за целта беше изготвен план в съответсвие с условие 16.2 от КР. 

Същият беше изпратен до РИОСВ Пловдив с писмо изх. №727/25.07.2019 г. и РИОСВ вх. №О-

2224/25.07.2019 г. 

 

 Доклад по Условие 16.6 

 по изпълнение на Условие 16.3 

През 2019г. не е временно прекратена дейността на никоя от инсталациите, посочени в 

Комплексното разрешително, както и на части от тях. 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1 Аварии 

 Доклад по Условие 15.5 

 по изпълнение на Условие 15.4 

През 2019 година не е налагало да се прилага Плана за мониторинг при анормални режими на 

инсталациите. 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия  

Органи, които са 

уведомени 

няма няма няма няма няма няма 

 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 

През 2019година не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите.  

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която 

е предоставено КР 

Дата на оплакването 

или възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

няма няма  няма  няма  няма  няма  

 

 

Изготвил:       Съгласувал: 

Р-л отдел „Екология”    Р-л напр. „Безопасност, 

………………     екология и качество”  

/инж. Й. Кубатова/     …………………….    

       /д-р инж. Б. Захаринов/ 
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8. Подписване на годишния доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително №23/2004г. на „Агрия“ АД Пловдив. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

Подпис:_________________________________                       Дата: ………2020 г. 

 (упълномощено от организацията лице) 

 

Име на подписващия: Лазар Кочиев 

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор 

 

 

 

 


