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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 2006 г. и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

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);

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
3. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;
4. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”;
5. Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

 Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди
 Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

6. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;
7. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”;
8. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;
9. Абонатни станции:
- АС – Котел 5 с мощност 0.5 MW;

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

- АС 2 – Котел 3 с мощност 0.319 MW;

- АС 4 – Котел 4 с мощност 0.464 MW.

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;  
“Асеновградско шосе”

4009, Пловдив, България
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 Регистрационен номер на КР;  
Комплексно разрешително № 23 / 2004 година

 Дата на подписване на КР;  
28.12.2004 година 

 Дата на влизане в сила на КР;  
14.01.2005 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., факс: ( +359 32) 63 83 69, 63 83 77

е-mail:agria@agria.bg

 Лице за контакти;  
Вяра Колева  – ръководител отдел  “Екология”

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

“Асеновградско шосе”
4009, Пловдив, България

тел., факс: ( +359 32) 63 83 69, 63 83 77

е-mail:kmilusheva@agria.bg

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите,   
извършвани в инсталацията/инсталациите;

На производствената площадка на “Агрия”АД през 2006 г. са извършвани следните дейности:

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

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – синтез на цинеб 94%, 90%, 80%, 75% и манкоцеб 
80% ВП;

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – не е извършвана производствена 
дейност;
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ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” – формулиране на Цинеб Бял ВП и Цинеб Син 
ВП 

2. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита” – 
формулиране на Купросейт Супер Син, Купроцин, Купроцин Син за износ, Купроцин Супер; 
Купроцин Супер за износ; Купроцин Супер Син за износ; Купроцин Супер Специал;

3. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – не е извършвана 
производствена дейност;

4. Формулиране и разфасовка на течни хербициди – не е извършвана производствена дейност
5. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - не е извършвана 

производствена дейност;
6. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки” 

– Беномил, Купроксил, Купросейт супер син, Купроцин, Купроцин син, Купроцин супер М, 
Купроцин супер, Купроцин супер син, Купроцин супер специал, Манкоцеб 80%ВП, Цинеб 
75%ВП, Цинеб 80%ВП, Цинеб 80%ВП син;

7. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – не е 
извършвана дейност;

8. Абонатни станции: АС 1 и АС 8 – производство на наситена пара до 0.4МРа за технологични и 
битови цели; АС 2 и АС 4 – производство на топла вода за отопление и битови цели.

 Производствен капацитет на   
инсталацията/инсталациите. 

Определения капацитет по Условие 4 на КР 23/2004г.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС
1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – 6 800 т/г;
2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – 2 000 т/г;

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

3. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” - 5 000 т/г;
4.  Инсталация  “Формулиране  на  прахообразни  медсъдържащи  продукти  за  растителна 
защита” – 3 370 т/г;
5. Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:
1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – 2 800 т/г;
2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди – 9 000 т/г;
6. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - 450 т/г;
7.  Инсталация  “Разфасовка  на  прахообразни  продукти  за  растителна  защита  в  малки 
опаковки” – 3 000 т/г;
8. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – 1 000 
т/г;
9. Абонатни станции:

- АС  – Котел 5 с мощност 0.5 MW;
- АС 1 – Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;
- АС 2 – Котел 2 с мощност 0.319 MW;
- АС 4 – Котел 4 с мощност 0.464 MW.

Годишно  количество  произведена  продукция  за  всяка  от 
инсталациите,   за  които  в  Условие   4  е  определен  максимален 
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капацитет.
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

 1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – 3925.45 т;
 2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – 0 т;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС
3.  Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” - 511.275т;
4.   Инсталация  “Формулиране  на  прахообразни  медсъдържащи  продукти  за  растителна 
защита”–227.378 т;
5.  Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”: 0 т;
     Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – 0 т;
     Формулиране и разфасовка на течни хербициди – 0 т;

6.  Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - 0 т;
7.  Инсталация  “Разфасовка  на  прахообразни  продукти  за  растителна  защита  в  малки 
опаковки”–456.984 т;
8. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – 0 т;
9. Абонатни станции / произведено количество топлинна енергия в Mwh/t:

- АС  – Котел 5 с мощност 0.5 MW;
- АС 1 – Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;
- АС 2 – Котел 2 с мощност 0.319 MW;    

   - АС 4 – Котел 4 с мощност 0.464 MW.

 Организационна  структура  на  фирмата,   
отнасяща се до управлението на околната среда 
към отчитаната 2006 г.;

Използване на ресурси: Управление на отпадъците
 - вода Шум
 - енергия Опазване на почвата и подземните води
 - суровини, спомагателни материали и горива Предотвратяване и действия при аварии

Емисии в атмосферата Преходни и анормални режими на работа
Емисии на отпадъчни води Прекратяване на работата на инсталациите

обучение, обмен на информация, документиране, управление на 
документи,записи,  несъответствия и корекции, предотвратяване и контрол 

на аварийни ситуации, актуализация на СУОС, уведомяване

 Изп. Директор

Финансов Директор Технически Директор
Дир. Интеграция, 

екология и качество

Административен 
Директор

Зам. Дир. Производство
Н-к БХТ и екология

Н-к ППО
Р-л изпитвателна 

лаборатория
Мениджър СУК

Н-к отдел снабдяване, 
пластмент и 

автотранспорт

Н-к отдел продажби 
и вътрешен пазар 
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 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 “Източнобеломорски район” с център в Пловдив

ул. “Булаир” №26

4000, Пловдив

2. Система за управление на околната среда

Система за управление на околната среда

Последната актуализация на персонала, включен в групата за “Оперативен контрол”, който 
организира, контролира и извършва конкретните дейности по УОС и изпълнение на условията в КР е 
направена със Заповед № 86/12.09.2006 г. на Изп. директор на дружеството. През 2006 г. дейностите 
по управлението на околната среда включват:

1. Изпълнение на Инвестиционна програма за привеждане на дейността на “Агрия”АД в 
съответствие с условията на КР 

2. Изпълнение на Програмата за ефективно използване на видовете енергии;

3. Изпълнение на актуализираната Програма за управление на отпадъците;

4. Изпълнение на Програмите за собствен мониторинг на въздуха, водите и почвите;

5. Извършване на собствени периодични измервания / водене на регистър/ на  определените   
показатели в  изпълнение  на  условията на КР и програмите за  собствен мониторинг  на 
атмосферния въздух, отпадъчните води, подземните води и почвите;

6. 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;

7. Водене на регистър на отпадъците и на емисиите на замърсители;

8. Сравняване на регистрираните показатели с нормите и предприемане на коригиращи действия 
при необходимост;

9. Актуализация на списъка с персонала, който извършва дейностите при настъпили промени;

10. Актуализация на списъка с нормативни документи, касаещи компонентите и факторите на 
околната среда;

11. Водене на регистър на проведените обучения, броя на участниците, мястото на провеждане   
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и финансовите  средства  в  изпълнение  на  програмата за  обучение  на  производствения  и 
техническия персонал през 2006 г. 

Структура и отговорности към отчитаната 2006г.

Структура

Използване на ресурси: Управление на отпадъците
 - вода Шум
 - енергия Опазване на почвата и подземните води
 - суровини, спомагателни материали и горива Предотвратяване и действия при аварии

Емисии в атмосферата Преходни и анормални режими на работа
Емисии на отпадъчни води Прекратяване на работата на инсталациите

обучение, обмен на информация, документиране, управление на 
документи,записи,  несъответствия и корекции, предотвратяване и контрол 

на аварийни ситуации, актуализация на СУОС, уведомяване

 Изп. Директор

Финансов Директор Технически Директор
Дир. Интеграция, 

екология и качество

Административен 
Директор

Зам. Дир. Производство
Н-к БХТ и екология

Н-к ППО
Р-л изпитвателна 

лаборатория
Мениджър СУК

Н-к отдел снабдяване, 
пластмент и 

автотранспорт

Н-к отдел продажби 
и вътрешен пазар 

          

През 2006 година, поради настъпили структурни промени във фирмата съставът на  “Групата 
отговорна за изпълнение на условията от КР” бе актуализиран, както следва:

Управленски персонал към 2006г. включва:
 финансов директор;
 административен директор;
 н-к “БХТ и екология”.

Оперативен персонал към 2006г.включва:
 мениджър СУК;
 р-л “Изпитвателна лаборатория”;
 н-к “ППО”;
 н-к на отдел “Продажби и вътрешен пазар”;
 н-к на отдел “Снабдяване, пласмент и автотранспорт”

Отговорности

Отговорности на Управленският персонал :
1. обучение;
2. обмен на информация;
3. документиране;
4. оперативно управление; 
5. управление на документи и записи;
6. оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия;
7. предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;
8. актуализация на СУОС;
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9. уведомяване;

Отговорности на оперативният персонал:
1. регистрация  на  използваните:  вода,  енергия,  горива,  суровини  и 

спомагателни материали;
2. мониторинг на емисиите във въздуха и водите;
3. управление на факторите на околната среда – отпадъци и шум;
4. предотвратяване и ограничаване на аварии;
5. преходните и анормалните режими на работа;
6. прекратяване работата на инсталациите

 Обучение  
Управленската  структура  на  “Агрия”АД  за  въвеждане  на  СУОС  разработи  структури  и  създаде 
механизми, които да създадат регламентирани връзки с оперативните отдели на производството, с цел 
изпълнение  условията на КР. За реализацията на задачата беше разработена Програма за обучение на 
всички нива на организационната структура на СУОС, приложена по-долу:

Табл. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучението
 
Дата на 

провеждане на 
обучението

Предмет на обучението Условия от КР, предмет на обучението Участващ персонал

29.01.2006
Условия на КР за предотвратяване и 
действия при аварии, преходни и анормални 
режими

14.4.; 14.6.; 15.1.; 15.3.
Управленски персонал и 
Оперативен персонал

14.03.2006 Условия на КР за емисии във водите
10.1.1.1.1.; 10.1.1.1.2.; 10.1.1.2.; 10.1.4.2.; 

10.2.2.2.; 10.3.2.2.; 10.7.
Управленски персонал и 
Оперативен персонал

април Проследимост на измерванията КР – собствен мониторинг персонал - лаборатория

05.2006г.
Обучение съгласно наредба №31 /безопасна 
експлоатация на повдигащи съоражения

14 всички

17.05.2006 Условия на КР за емисии във въздуха 9.1.1.;  9.1.2.; 9.1.5.1.; 9.3.2.; 9.3.5.; 9.4.4.;
Управленски персонал и 
Оперативен персонал

29.05.2006г.
Международна научно – практическа 
конференция по Метрология

КР – собствен мониторинг персонал - лаборатория

23.07.2006
Използване на суровини и ресурси, 
съгласно условията на КР

8.1.5.; 8.1.6.; 8.1.7.1.; 8.1.8.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 
8.2.5.1.; 8.2.5.2.;  8.3.2.1.; 8.3.2.3.; 8.3.4.7.; 

8.3.4.11.; 8.3.4.12.;

Управленски персонал и 
Оперативен персонал

юли Обучение за работас газов хроматограф КР – собствен мониторинг персонал - лаборатория

06-30.09
Квалификационен курс – техник на 
енергийни съоражения и инсталации – 
Газова техника

8.2.3 специалисти Газова техника 

09.2006г. Курс по електробезопасност 8.2.3 спициалисти ЕЛ

09.2006г. Обучение анализи на отпадъчни води 10.1.1.1.1 Оперативен персонал

10.2006г. Опреснителен курс за водачи на мотокар 11.2 Оперативен персонал

30.10.2006
Условия на КР за управление на отпадъци, 
шумова обстановка, опазване на почвата и 
подземните води от замърсяване

11.1.3.; 11.2.7.; 11.3.12.; 11.3.13.; 11.4.5.; 
11.5.3.; 11.6.4.; 11.7.2.; 11.7.3.; 12.2.2.; 12.2.3.; 

13.2.; 13.4.; 13.5.; 13.9.; 13.10.3.;

Управленски персонал и 
Оперативен персонал

12.2006г. Годишни проверовъчни изпити съгл. 
изисквания по Наредба № 29, 30

8.2.3 Специалисти топлоенергия
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 Обмен на информация  
На площадката на “Агрия”АД са създадени механизми / Инструкции по Условията на КР / за обмен и 
разпространение на информацията, свързана с изпълнение на условията на КР. Н-к “БХТ и екология” 
съхранява всички документи, свързани с КР и при промяна в:

1. състава на Групата, отговорна за изпълнение на условията от КР;
2. органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани - техните адреси и начини за 
контакт(вкл. за спешни случаи);
3. нормативните документи;
4. работните инструкции;

актуализира информацията и я предоставя на:
1. изп. директор и директорите: финансов; технически;  административен;
2. мениджър СУК;
3. р-л “Изпитвателна лаборатория”;
4. н-к “ППО”;
5. н-к на отдел “Продажби и вътрешен пазар”;
6. н-к на отдел “Спедиция”.

 Документиране  
Документирането на резултатите от прилагане и изпълнение на СУОС, дадена с КР №23/2004 година 
се извършва на база работните инструкции по условия 5.4.2 и 5.4.3 „Списък  инструкциите по КР 
23/2004 година, съхранявани на производствената площадка на Дружеството“.

Изготвени са и се намират на площадката на “Агрия”АД(при н-к ”БХТ и екология” и на работното 
място на всяко лице. отговорно за изпълнението):
 списък на инструкциите. изисквани с КР;
 списък на кого от персонала(отговорните лица) какъв документ е предоставен;
 актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

 Управление на документи  
Eжемесечно отдели: ПТО, Енергиен, Топлоенергиен и Водоползване представят отчети по условия 8, 
9, 10, 11  в отдел „Екология“. 

 Оперативно управление  
През 2006 г. със заповед № 86 от12.09.2006 г. на Директора на “Агрия”АД е  утвърден нов списък с 
лицата, отговорни за прилагането на СУОС. Промените включват:

1. инж. Механик: инж. Ангел Жилев

2. инж.Енергетик: инж. Христо Колев

3. инж.Технолог: инж. Даниела Чочкова

4. инж.Технолог: инж. Люсиенда Русева

5. Ръководител ИЛ: д-р Милена Цанова

6.   н-к. цех ДТК: Митко Върбанов
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 Оценка  на  съответствие,  проверка  и  коригиращи   
действия – обобщена информация

След обработка на първичните документи  отдел „Екология“ изпълнява  следните инструкции : 

Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

№ 5 

по условие 5.7.2 

Броят извършени проверки е 
сумарен от броят извършени 
проверки от посочените по-долу в 
таблицата относно мониторинга на 
техническите и емисионни 
показатели, съгласно условията на 
КР.

Броят анализи на 
съответствието е сумарен 
от броят извършени 
анализи  от посочените 
подолу в таблицата 
относно мониторинга на 
техническите и емисионни 
показатели, съгласно 
условията на КР.

Броят 
коригиращи 
действия   е 
сумарен от броят 
извършени 
коригиращи 
действия  от 
посочените по-
долу в таблицата 
относно 
мониторинга на 
техническите и 
емисионни 
показатели, 
съгласно 
условията на КР.

№ 21 

по условие 
8.1.8.2  

12бр. извършени проверки на 
количеството консумирана 
производствена вода 

количества консумирана 
производствена вода – 
12бр. съответствия с 
количествата по Условие 
8.1.2

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 27 

по условие 
8.2.5.2 

12бр. извършени проверки на разход 
на природен газ 
12бр.извършени проверки на разход 
ел. енергия 

12бр. съответствия на 
документираните 
количества консумирана 
топлоенергия с Условие 
8.2.1
12бр. съответствия на 
документираните 
количества консумирана 
ел.енергия с Условие 8.2.1

не се налагат 
коригиращи 
действия

Условие 8.2.5.3 8бр. извършени проверки на 
техническото състояние на 
топлопреносната мрежа – не са 
констатирани несъответствия.

8бр. съответствия на 
техническото състояние на 
топлопреносната мрежа – не 
са констатирани 
несъответствия.

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 29 

по условие 
8.3.2.3

12бр.извършени проверки на 
количеството на основни и 
спомагателни суровини 

- 12бр. съответствия на 
количествата основни и 
спомагателни суровини  с 

не се налагат 
коригиращи 
действия
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

използвани за производствени 
нужди
12бр. извършени проверки на 
количеството на спомагателните 
материали 
12бр. извършени проверки на 
количеството гориво

определените в таблица 
8.3.1.1
 – 12бр.съответствия на 
измерените спомагателни 
материали с  определените 
в таблица 8.3.1.2
 – 12бр.съответствия на 
измерените  горива с 
определените в таблица 
8.3.1.3

Условие 
8.3.4.16.1; 
8.3.4.7; 8.3.4.11

12бр. извършени проверки  за 
съответствие  за съхранение на 
суровини, спомагателни материали 
и реагенти  попадащи в обхвата на 
Приложение 3 от ЗООС.

12бр. извършени проверки  за 
съответствие  за съхранение на 
готова продукция на 
производствената площадка .

12бр. извършени проверки  за 
съответствие на разположението и 
количеството на опасните вещества 
попадащи в обхвата на Приложение 3 
от ЗООС.

12бр. Протоколи за 
съответствия аа съхранение 
на суровини , спомагателни 
материали и реагенти  с 
условията в КР 23/2004г. 
относно съхранението на 
опасните вещества, 
попадащи в обхвата на 
Приложение 3 от ЗООС.

12бр. Протоколи за 
съответствия  за съхранение 
на готова продукция на 
производствената площадка 
с условията в КР 23/2004г.

12бр. Протоколи за 
съответствия 
разположението и 
количеството на опасните 
вещества   с условията в КР 
23/2004г. относно 
разположението и 
количеството на опасните 
вещества, попадащи в 
обхвата на Приложение 3 от 
ЗООС.

не се налагат 
коригиращи 
действия

№31 Условие 
8.3.4.16.3, 
8.3.4.4

9 бр. извършени проверки  за 
съответствието на съораженията и 
площадките за съхранение към 
инсталациите по Условие 2

7 бр. протоколи съответствия 
на съоръженията и 
площадките за съхранение 
към инсталациите по 
Условие 2
1бр.протокол – 
несъответствие по 
строителната част. 
Комисията констатира 
обрушвания и пукнатини по 
бетоновите стени на Басейн 

Предприети 
коригиращи 
действия   –   
Извършен ремонт 
на бетонова 
обваловка на 
басейн №2 за 
съхранение на 
сяровъглерод / Дата 
на започване на 
ремонта: 
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

№2 за съхранение на 
сяровъглерод  - отклонение 
от изискваните параметри, 
дадени с КР №23/2004г.

24.10.2006г.; дата 
на завършване на 
ремонта: 
01.11.2006г.без 
установени 
несъответствия  
Планиран ремонт 
на празен басейн – 
не променя 
работата на 
инсталацията

Условие 
8.3.4.16.2; 
8.3.4.12

11бр. извършени проверки с цел 
установяване съответствието с 
условията на КР по отношение 
състоянието на фланцовите връзки, 
салници на помпи и уплътнения като 
част от преносната мрежа за 
транспортиране на основните 
суровини от складовете за такива.

11бр. протоколи 
съответствия за  състоянието 
на фланцовите връзки, 
салници на помпи и 
уплътнения като част от 
преносната мрежа за 
транспортиране на 
основните суровини от 
складовете за такива.  с 
условията на КР

не се налагат 
коригиращи 
действия

Условие 8.1.9.4 11бр. проверки на техническото 
състояние на водопроводната 
мрежа, включително течове

11бр. Протоколи 
съответствия относно 
състояние на водопроводната 
мрежа, включително течове

не  се  налагат 
коригиращи 
действия

№ 36  по 
условие 9.1.3 

отразени в работните журнали 
параметри разлика в налягането – 
ежедневен контрол

ежедневни съответствия 
отразените  в работните 
журнали параметри са в 
съответствие с Табл. от 
9.1.1.1  до  9.1.1.11 

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 37  по 
условие 9.3.2 

ежедневни не са констатирани 
неорганизирани емисии на 
площадката /наличие на 
пневмотранспорт/

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 38  по 
условие 9.3.5 

ежедневни не са констатирани 
неорганизирани емисии на 
площадката

не се налагат 
коригиращи 
действия

Условие 
10.1.1.1.1

Утаителни басейни – 200 бр. 
анализирани проби по показателите 
рН, НВ, Азот амониев и цинк. 
Данните от анализите се записват в 
експлоатационен журнал на 
акредитирана лаборатория на “Агрия” 
АД.

Утаителни басейни – 200 бр. 
съответствия по 
показателите рН, НВ, Азот 
амониев и цинк. Данните от 
анализите се записват в 
експлоатационен журнал на 
акредитирана лаборатория на 

не се налагат 
коригиращи 
действия
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

Адсорбери – 94 бр.анализирани 
проби по показателите сяровъглерод и 
сяроводород.Данните от анализите се 
записват в експлоатационен журнал 
на акредитирана лаборатория на 
“Агрия” АД.

Хоризонтален утаител – непрекъснат 
контрол. Данните от анализите се 
записват в експлоатационен журнал 
на акредитирана лаборатория на 
“Агрия” АД.

“Агрия” АД.

Адсорбери – 94 бр. 
съответствия по 
показателите сяровъглерод и 
сяроводород.Данните от 
анализите се записват в 
експлоатационен журнал на 
акредитирана лаборатория на 
“Агрия” АД.

Хоризонтален утаител – 
съответствие. Данните от 
анализите се записват в 
експлоатационен журнал 
на акредитирана 
лаборатория на “Агрия” 
АД.

Условие 
10.1.3

Извършени общо 20 бр. проверки 
по трите вида отпадъчни водни 
потоци относно принос на 
вредни и опасни вещества във 
водоприемниците- р. Чепеларска
12 бр. проверки за съответствие на 
стойностите на концентрациите на 
вредни и опасни вещества в 
производствени и охлаждащи 
води
4 бр. проверки за съответствие на 
стойностите на концентрациите на 
вредни и опасни вещества в 
битово-фекалните води
4 бр. проверки за съответствие на 
стойностите на концентрациите на 
вредни и опасни вещества в 
дъждовните води
 

20 бр. съответствия 
/с едно изключение по 
показателя НВ, поток 
дъждовни води, I 
тримесечие/  относно 
принос на вредни и 
опасни вещества  във 
водоприемниците- р. 
Чепеларска

1 бр. коригиращо 
действие по 
показател НВ 
коригиращото 
действие е 
описано  по 
Условие 10.3.2.2    

№ 41 

по условие 
10.1.1.2 

5 бр. извършени проверки относно 
мониторинг на пречиствателни 
съоражения обработка на 
отпадъчни води при синтез на 
Манкоцеб В1/В2 

3 бр. извършени проверки относно 
мониторинг на пречиствателни 
съоръжения -  адсорбери синтез 

не са констатирани 
несъответствия  в 14 бр. 
протоколи на стойностите 
на контролираните 
параметри за всяко 
пречиствателно 
съоръжение с 
определените такива в 
Таблица 10.1.1 и в 

не се налагат 
коригиращи 
действия
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

Цинеб 

3 бр. извършени проверки относно 
мониторинг на пречиствателни 
съоръжения -  адсорбери синтез 
Манкоцеб 

4 бр. извършени проверки относно 
мониторинг на пречиствателни 
съоръжения -  утаителни басейни, 
оборудвани с контролна филтър 
преса 

инструкциите по Условие 
10.1.1.1.1

№ 42 

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 
10.1.2.1/Таблица 10.1.2.1.1 
- не са констатирани 
несъответствия

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 43 

 по условие 
10.2.

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

№ 44 

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

По показателя НВ е 
констатирано 1 
бр.несъответствие. 
След проведено 
разследване се 
установи 
нерегламентирано 
заустване на 
канализацията на 
фирма „Заводски 
строежи“ в 
дъждовната 
канализация на 
Дружеството. 
След  констатиране 
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

на  нарушението  и 
информиране  на 
РИОСВ  Пловдив 
писмо   Обратна 
разписка Вх. №141/ 
02.05.2006 година и 
проведени 
разговори  с  фирма 
„Заводски 
строежи“ бе взето и 
осъществено 
решението  за 
затваряне  на  клона 
от  тяхната 
канализация  към 
този  на  „Агрия“ 
АД.

Условие 10.7 11 бр. извършени проверки на 
канализационната мрежа на 
производствената площадка – 
промишлен воден поток

11 бр.  протоколи 
съответствия за 
състоянието на 
канализационната мрежа на 
производствената площадка 
– промишлен воден поток, 
съгласно условията посочени 
в КР .

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 47 по 
условие 11.2.7 

12 бр. проверки за съответствието 
на събирането на отпадъците 

12 бр. съответствия на 
събирането на отпадъците 
с условията на 
разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 48 

по условие 
11.3.13 

12 бр. проверки за съответствието 
на всички площадки за временно 
съхранение на отпадъците 

12 бр. съответствия на 
всички площадки за 
временно съхранение на 
отпадъците  с условията 
на разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 49 

по условие 
11.3.12 

12 бр. проверки относно 
поддръжка на площадки за 
временно съхранение на 
отпадъците 

12 бр.  съответствия 
относно  поддръжка на 
площадки за временно 
съхранение на отпадъците 
с условията на 
разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 50 

по условие 
11.4.5 

12 бр. проверки за съответствието 
на транспортирането на 
отпадъците 

12 бр.  съответствия  за 
транспортирането на 
отпадъците с условията на 
разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

Условие 
11.5.2

1 бр.проверка - проучване и оценка 
на възможността за предаване на 
отпадъците за 
оползотворяване/обезвреждане

1 бр. съответствие 
относно проучване и 
оценка на възможността за 
предаване на отпадъците 
за оползотворяване/
обезвреждане

не се налагат 
коригиращи 
действия

 № 51 

 по условие 
11.5.3 

3 бр. проверки за съответствието 
на оползотворяването, 
преработването и рециклирането 
на отпадъците

3 бр.  съответствия  за 
оползотворяването, 
преработването и 
рециклирането на 
отпадъците  с условията 
на разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

№ 53 

по условие 
11.7.3 

12 бр. проверки за съответствието 
на количествата генерирани 
отпадъци

12 бр.  съответствия  на 
количествата генерирани 
отпадъци  с условията на 
разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

 № 55

 по условие 
12.2.3 

1 бр. проверка за съответствието на 
установените нива на звуково 
налягане по границите на 
производствената площадка 

1 бр.  съответствия  на 
установените нива на 
звуково налягане по 
границите на 
производствената 
площадка   с  разрешените 
такива по условията на 
разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

 Условие 13.2 11 бр. проверки за налични течове от 
тръбопроводи  и  оборудване, 
разположени на открито.

11 бр. протоколи не са 
установени течове от 
тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито.

не се налагат 
коригиращи 
действия

 №58 

 по Условие 13.5

4 бр. извършени проверки на целостта 
и  здравината  на  площадка  №5  - 
площадка  старо  депо  –  поз.  51  от 
Генплана  на  Дружеството,  с  цел 
недопускане  просмукване  в  почвата 
или подземните води.

4 бр. протоколи съответствия 
на целостта и здравината на 
площадка №5 - площадка 
старо депо – поз. 51 от 
Генплана на Дружеството, с 
цел недопускане 
просмукване в почвата или 
подземните води 

не се налагат 
коригиращи 
действия

 № 59 

 по условие 13.9 

2 бр.  проверки  на Сондажен 
кладенец №7 за съответствието на 
концентрациите на вредни 
вещества в подземните води

2 бр.  проверки  на Сондажен 
кладенец №8 за съответствието на 

2 бр.  съответствие на 
Сондажен кладенец №7 
относно  концентрациите 
на вредни вещества в 
подземните води с 
разрешените такива по 
условията на 

При показателите 
сулфати и желязо 
се установиха 
стойности над 
прага на 
замърсяване, 
което според нас се 
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Инструкция № 
/ условие от КР

Бр. извършени проверки Бр. анализи на 
съответствието

Коригиращи 
действия

концентрациите на вредни 
вещества в подземните води

разрешителното

2бр.  съответствие на 
Сондажен кладенец №8 
относно  концентрациите 
на вредни вещества в 
подземните води с 
разрешените такива по 
условията на 
разрешителното с 
изключение за 
показателите желязо и 
сулфати.

дължи на факта, че 
сондажен кладенец 
№ 8 е 
неексплоатационен 
– водите са 
застоели, в контакт 
с кородиралата част 
от сондажната 
тръбна арматура. 
По този повод със 
подаденото 
заявление за 
промяна на 
разрешителното за 
водоползване на 
“Агрия” Ад в 
Басейнова 
Дирекция Вх. № 0 - 
4860 / 20.10.2006 
година , поискахме 
следната промяна: 

1. Да се променят 
мониторинговите 
сондажи за 
физикохимичен 
анализ от 7 и 8 на 1 
и 3

2. Сондажи 7 и 8 да 
останат 
мониторингови за 
водно ниво.

 № 60 

 по условие 
13.10.3 

1 бр. проверка за съответствието на 
концентрациите на вредни 
вещества в почвите

1 бр.  съответствие на 
концентрациите на вредни 
вещества в почвите  с 
разрешените такива по 
условията на 
разрешителното

не се налагат 
коригиращи 
действия

 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 
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Предотвратяване и контрол на аварийни ситуаци  и  

 Доклад по Условие 7.5  

по изпълнение на Условие 7.1
През 2006 г. няма аварийни или други замърсявания или изпускания на замърсяващи вещества в 
околната среда. в разрез с установените с КР норми.
 Доклад по Условие 7.5  

по изпълнение на Условие 7.2
През 2006 г.  поради липсата на залпови замърсявания, не се е налагало уведомяването на РИОСВ и 
Кмета на Община Куклен за такива.

Дружеството внесе в МОСВ Вх.№ ИЕП-8931/27.07.2006 година, „Доклад за безопасност“, в 
изпълнение на изискванията на приетата с ПМС №99/2006 година Наредба за „Предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и за ограничане на последствията от тях“.

С цел предотвратяване и контрол на аварийни ситуации не са констатирани несъответствия при 
прилагане на инструкции № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 по условия 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 
5.8.7, 5.8.8, 5.8.9, 5.8.10, 5.8.11, 5.8.12 и 5.8.13  от КР №23/2004 година на завода.

Дружеството изпълнява поетите с КР ангажименти по провеждане на политика за предотвратяване на 
големи аварии, чрез безопасна експлоатация на производствените мощности при синтеза, 
формулациите и разфасовката на продуктите за растителна защита.

 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 и технически 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.

 Докладване  
През  2006  година  „Агрия“  АД  своевременно  е  уведомявала  РИОСВ  Пловдив  за 
работата на инсталациите, попадащи в приложение № 4 на ЗООС. Поради сезонния 
характер напроизводството на пестициди и поради технологично необходимо време за 
преминаване от единият вид ДТК / цинеб / към другият / Манкоцеб /, Дружеството е 
внесло  писма за спиране и пускане на инсталация „Синтез ДТК“ в  РИОСВ в 
рамките на 2006 година с номера, както следва :

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№335/01.02.2006 година

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№916/24.03.2006 година

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№1041/29.03.2006 година

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№2087/22.06.2006 година

 Пускане  инсталация  „Синтез  ДТК“  -  писмо  РИОСВ  Обратна  разписка  .№195/08.08.2006 
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година

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№3310/17.10.2006 година

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№3403/25.10.2006 година

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№3595/08.11.2006 година

 Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо РИОСВ Вх.№3645/14.11.2006 година

 Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№13/05.01.2007 година

 Доклад по Условие 7.5  

по изпълнение на Условие 7.3
През 2006 година „Агрия“ АД своевременно докладва  в  РИОСВ Пловдив  резултатите от 
провеждания мониторинг по компонентите на ОС и съгласно изизскванията за докладване, 
дадени с  КР.

мониторинг отпадъчни води:

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№1897/07.07.2006  година  ПЗОВ 
промишлен поток от януари до май вкл.с № 454, 271, 0380, 0381, 214, 111

 Заверени копия от протоколи за анализ: РИОСВ Вх.№1897/07.07.2006 година УЧОВ дъждовен 
поток за първо и второ тримесечие.с № 370, 348, 344, 333, 309, 304, 295, 286, 242

 Заверени копия от протоколи за анализ:  РИОСВ Вх.№1897/07.07.2006 година БФОВ поток 
битово-фекални води за първо и второ тримесечие.с № 270, 241

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№2311/07.07.2006  година  ПЗОВ 
промишлен поток – месец юни

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№2458/18.07.2006  година  ПЗОВ 
промишлен поток – месец юли

 Заверени копия от протоколи за анализ: РИОСВ Вх.№2458/18.07.2006 година УЧОВ дъждовен 
поток за трето тримесечие.

 Заверени копия от протоколи за анализ:  РИОСВ Вх.№2458/18.07.2006 година БФОВ поток 
битово-фекални води за трето тримесечие.

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№2742/15.08.2006  година  ПЗОВ 
промишлен поток – месец август

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№3033/20.09.2006  година  ПЗОВ 
промишлен поток – месец септември

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№3356/20.10.2006  година  ПЗОВ 
промишлен поток – месец октомври

 Заверени копия от протоколи за анализ: РИОСВ Обратна разписка Вх.№263/07.12.2006 година 
ПЗОВ промишлен поток месец ноември – с номер 869.

 Заверени копия от протоколи за анализ: РИОСВ Вх.№263/07.012.2006 година УЧОВ дъждовен 
поток за четвърто тримесечие – с номер 870.

 Заверени копия  от  протоколи за  анализ:  РИОСВ Вх.№263/07.12.2006  година  БФОВ поток 
битово-фекални води за четвърто тримесечие – с номер 871.

 Заверени копия от протоколи за анализ: РИОСВ Обратна разписка Вх.№272/18.12.2006 година 
ПЗОВ промишлен поток месец декември.
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мониторинг сондажни води:

 Заверени копия от протоколи за анализ: БД Вх.№0-2685/18.01.2006 година – първо полугодие

 Заверени копия от протоколи за анализ: БД Вх.№0-3694/18.05.2006 година – първо полугодие

 Заверени копия от протоколи за анализ: БД Вх.№0-4136/25.07.2006 година – второ полугодие- 
с номера 566, 567

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№2582/27.07.2006  година  –  второ 
полугодие- с номера 566, 567

 Заверени копия от протоколи за анализ: БД Вх.№0-4342/17.08.2006 година – второ полугодие- 
с номера 61, 62, 63, 64

 Заверени  копия  от  протоколи  за  анализ:  РИОСВ  Вх.№2765/17.08.2006  година  –  второ 
полугодие- с номера 61, 62, 63, 64

мониторинг въздух:

 Доклад по Наредба №6 2005 -  – заверени копия от протоколите за собствени измервания на 
емисии на вредни в-ва изпускани в Атмосферния въздух – РИОСВ Вх.№2457,2458/18.07.2006 
година - с номера 120, 123, 121, 122

 Заверени копия от протоколите за собствени измервания на емисии на вредни в-ва изпускани в 
Атмосферния въздух – РИОСВ Вх.№2310,2311/07.07.2006 година - с номера 910Е, 909Е, 908Е, 
907Е, 64, 750Е, 751Е, 753Е

 Заверени копия от протоколите за собствени измервания на емисии на вредни в-ва изпускани в 
Атмосферния въздух – РИОСВ Вх.№2731/14.08.2006 година – с номера1014Е, 1013Е, 1012Е, 
1011Е

 Доклад по Наредба №6 АВГУСТ – заверени копия от протоколите за собствени измервания на 
емисии  на  вредни  в-ва  изпускани  в  Атмосферния  въздух  –  РИОСВ  Вх.№2732/14.08.2006 
година - с номера 910Е, 909Е, 908Е, 907Е, 64, 750Е, 751Е, 753Е,1014Е, 1013Е, 1012Е, 1011Е

 Доклад  по  Наредба  №6  ОКТОМВРИ  –  заверени  копия  от  протоколите  за  собствени 
измервания на емисии на вредни в-ва изпускани в Атмосферния въздух – РИОСВ Обратна 
разписка Вх.№245/01.11.2006 година – с номера 1456Е, 1457Е

 Доклад  по  Наредба  №6  ДЕКЕМВРИ  –  заверени  копия  от  протоколите  за  собствени 
измервания на емисии на вредни в-ва изпускани в Атмосферния въздух – РИОСВ Обратна 
разписка Вх.№276/28.12.2006 година с номера 1742Е

 Заверени копия от протоколи за собствени измервания на емисии на вредни в-ва изпускани в 
Атмосферния въздух – РИОСВ Обратна разписка Вх.№.9/10.01.2007 година – с номера 710Е, 
711Е

мониторинг почви:

 Заверени копия от протоколи за анализ: РИОСВ Обратна разписка Вх.№227/18.09.2006 година 
– с номера 1155, 1156, 1157, 1158

 Актуализация     на СУОС  
В изпълнение на поставените в КР условия, като част от инвестиционната програма на Дружеството е 
докладвано за изпълнението им пред РИОСВ Пловдив, както следва :
 Приключване на дейностите по  привеждане на параметрите на изпускащите устройства 

К8,10,12,13,14,17,19,20,25,27,28,29  и  32  в  съответствие  с  изискванията на  чл.8,  ал.2  от 
Наредба №2/1998 година за норми за допустими емисии на вредни вещества,  изпускани в 
атмосферния въздух от неподвижни източници – уведомление на  РИОСВ Пловдив с писмо 
Обратна разписка Вх.№274/21.12.2006 година.
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 Програма включваща дейности и мерки по оптимизация на технологичните процеси с цел 
намаляване товара на замърсителите в отпадъчните води -  уведомление за изпълнение на 
условие  10.6  -  уведомление   на   РИОСВ  Пловдив  с  писмо  Обратна  разписка 
Вх.№266/14.12.2006 година.

 Извършена  „Ревизия  на  канализационните  системи  по  видове  и  актуализация  на 
кадастъра  на  територията  на  Дружеството  и  извън  него  до  мястото  на  заустване  на  в 
р.Чепеларска (р.Чая). 

3. Използване на ресурси

С цел ефективност на производствената дейност по отношение употребата на вода,  енергия,. горива, 
суровини и спомагателни материали са разработени и се прилагат на площадката инструкциите за 
експлоатация  и  поддръжка  на  съоръженията,  определени  като  основен  консуматор  на  вода  за 
производствени нужди и охлаждане. Като част от ГДОС е посочен Доклад за потреблението на вода. 
енергия. горива. суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон 
продукция.

3.1 Използване на вода

Като  източници  на  вода  за  производствени   /технологични  и  охлаждащи/  нужди  „Агрия“  АД 
разполага с 6 броя сондажни кладенци – експлоатационни / от №1-6 /. 

 Доклад  за  изпълнението  на  конкретни  условия  в  КР,   
свързани с използването на вода.

С писмо Изх.№926/06.07.2006 година е информирана РИОСВ Пловдив, че на СК №2 е демонтиран 
помпеният агрегат и  от него не се водочерпи. 

На  оборудваните  като  мониторингови  сондажи   №7  и  8  се  контролира  водното  ниво  и  физико-
химичните и химичните показатели по условие 13.1, табл.13.1.

 Годишни  изразходвани  водни  количества  /по   
инсталации/ за  производството на  единица продукт – 
производствена и охлаждаща вода.

 Доклад по Условие 8.1.9.1  
по изпълнение на Условие 8.1.2

Таблица 3.1   

Количество  използвана  вода  за  единица  продукт  за   Инсталация  синтез  ДТК /  цинеб  и 
манкоцеб / производство : 3925.45 т 

Източник на вода

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР

Използвано годишно 
количество

Използвано 
количество за 

единица продукт

Съответствие

Собствени водоизточници - 
Сондажни кладенци

306000 m3/г 45 m3/т 176645.25m3/г  45 m3/т Да

Количество използвана вода за единица продукт за  Инсталация Аминиране /временно спряна 
от 2005 година/

Източник на вода

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Количество за 
единица продукт1), 

съгласно КР

Използвано годишно 
количество

Използвано 
количество за 

единица 
продукт

Съответствие
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Собствени водоизточници - 
Сондажни кладенци

10392 m3/г 5.196 m3/т 0 Временно спряна

 Доклад по Условие 8.1.9.2  
по изпълнение на Условие 8.1.8.2

При  12  бр.  извършени  проверки  на  количествата  консумирана  производствена  вода  са 
установени  12  бр.  съответствия  с  количествата  по   Условие  8.1.2  -  не  се  налагат 
коригиращи действия.

 Доклад по Условие 8.1.9.3  
по изпълнение на Условие 8.1.4

Докладвано  с  ГДОС  2005  г.  През  2006  г.  промяна  в  идентификацията  на  най-големите 
консуматори на вода /производствена и охлаждаща/ няма. 

 Доклад по Условие 8.1.9.3   

по изпълнение на Условие 8.1.5

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

 Доклад по Условие 8.1.9.4  
Извършени са 11бр. проверки в изпълнение  на Условие 8.1.6. Констатации:

Протокол№ 1 -  съответствие
Протокол№ 2 -  съответствие
Протокол№ 3 -  съответствие
Протокол№ 4 -  съответствие
Протокол№ 5 - съответствие
Протокол№ 6 -  съответствие
Протокол№ 7 -  съответствие (с лаборатория на ВиК)
Протокол№ 8 -  съответствие
Протокол№ 9 -  съответствие
Протокол№ 10 -  съответствие
Протокол№ 11 -  съответствие

 Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на   
съответствието    -   Доклад по Условие 8.1.8.2  

В 12 бр. изготвени анализи на съответствие от отдел ПТО и Екология не са установени 
несъответствия между консумираните количества производствени води и разрешените количества  по 
Условие 8.1.2 за всяка от инсталациите в съответствие с Инструкция № 21.

3.2. Използване на енергия

 Доклад  за  изпълнението  на  конкретни  условия  в  КР,   
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свързани  с  консумацията  на  енергия  /електроенергия 
и/или топлоенергия/

 Доклад по Условие 8.2.6.1  

Количествата консумирана електроенергия и топлоенергия, изразени като обща годишна консумация 
на електро- и топлоенергия, както и годишната консумация за производството на тон продукт за всяка 
от инсталациите са представени в следващата таблица (Условие 8.2.6.1.).
В резултат от прилагането на инструкцията по Условие 8.2.5.2. на КР за периодична оценка на 
съответствието на количествата консумирана електро- и топлоенергия с количествата по Условие 
8.2.1. не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия(Условие 8.2.6.2).
Потреблението на енергия е представено съгласно формата, зададен в Таблица 3.2.

Обща годишна консумация  на  електроенергия   за  инсталация  „Синтез  ДТК“  -  1087363.413 
кWh/г
Обща  годишна  консумация  на  електроенергия   изразена   за  инсталация  „Инсталация 
Аминиране“ - 0  кWh/г – не е работила.  

Таблица 3.2. 
Годишна консумация на електроенергия за производство на еденица продукт 

Електроенергия Количество за единица 
продукт1), съгласно КР

Използвано количество за 
единица продукт

Съответствие

Инсталация „Синтез ДТК“ 500 кWh/t 277 кWh/t Да

„Инсталация Аминиране“ 37 кWh/t не е работила.

Обща г  одишна консумация на топлоенергия   за инсталация  „Синтез ДТК“ : 4612289     кWh/г  
Обща г  одишна консумация на  топлоенергия   за  инсталация „  Аминиране“:  0  кWh/г  /  не  е    
работила./

Таблица 3.2. 
Годишна консумация на топлоенергия за производство на еденица продукт 

Топлоенергиея Количество за единица 
продукт1), съгласно КР

Използвано количество за 
единица продукт

Съответствие

„Синтез ДТК“ 1300 кWh/t 1175 кWh/t Да

 Доклад по Условие 8.2.6.2  

по изпълнение на Условие 8.2.5.2

При сравнение в 12 бр.  месечни отчети на   разхода на консумираната електро-  и топло- 
енергия. през 2006г с определените разходни норми в таблица.8.2.1 на КР не са установени 
несъответствия -     не се налагат коригиращи действия.
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 Доклад по Условие 8.2.6.2  

по изпълнение на Условие 8.2.5.3
Протокол  от  11.01.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  19.04.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  20.07.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  18.08.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  19.09.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  11.10.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  08.11.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

Протокол  от  06.12.2006г.  за  извършена  проверка  на  техническото  състояние  на 
топлопреносната мрежа – не са констатирани несъответствия.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

 Доклад  за  изпълнението  на  конкретни  условия  в  КР,   
свързани  с  употребата  на  суровини,  спомагателни 
материали и горива.

Доклад по Условие 8.3.3.1

Таблица 3.3.1- Годишна употреба за производството на единица продукт за всяка от контролираните 
суровини

Суровини
Годишно 

количество, 
съгласно КР

тон

Количество за 
единица продукт1), 

съгласно КР, 
тон/тон

Употребено 
годишно 

количество, тон

Количество за единица 
продукт
тон/тон

Съответствие

Инсталация “Синтез Дитиокарбамати – ДТК “
сяровъглерод 3950 0.580 1971.45 0.502 Да
етилендиамин 1500 0.225 785.64 0.200 Да
цинков сулфат 

монохидрат
1800

0.600
1537.15

0.391 Да
уротропин 110 0.020 51.64 0.013 Да

натриева основа 3980 0.305 1039.67 0.264 Да
манганов сулфат 

монохидрат
3950

0.580
701.62

0.179 Да
течен азот 1400 0.210 421.19 0.107 Да

сулфитаблауге 350 0.045 100.07 0.025 Да
тензиофикс BCZ 50 0.008 4.57 0.0011 Да
хидродис 100 Р 105 0.015 9.73 0.0025 Да
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хидродис 100 Р 5 35 0.005 7.93 0.002 Да
супражил 55 0.008 1.84 0.00046 Да

каолин 450 0.100 59.15 0.015 Да
багрило 300 0.030 15.93 0.0040 Да

Инсталация “Аминиране на органични киселини”
2.4 Д киселина 100% 1200 0.601 0 0 Да

диметиламин 60% 432 0.216 0 0 Да
глифозатна киселина 750 0.375 0 0 Да
изопропиламин 100% 320 0.160 0 0 Да

Опасни суровини от инсталации, непопадащи в приложение № 4 от ЗООС
делтаметрин 2.5 0.025 0 0 Да

диметоат 40 0.405 0 0 Да
меден оксихлорид 58 

%
500

0.7
134.62

0.593 Да
симоксанил 100% 20 0.042 0.680 0.0029 Да

металаксил 100 0.082 0 0 Да
трифлуралин 50 0.245 0 0 Да

квазилофоб-р-етил 5 0.051 0 0 Да
аризол 78 А 350 0.680 0 0 Да

пендиметалин 35 0.330 0 0 Да
циперметрин 100% 5 0.051 0 0 Да
хлорпирифос 100% 50 0.510 0 0 Да

сумитион 50 0.485 0 0 Да
дифлубензурон 25 0.495 0 0 Да

алахлор 50 0.485 0 0 Да

 Доклад по Условие 8.3.3.2  

 по   изпълнение на Условие 8.3.2.3  

При  сравнение  в  12  бр.  месечни  отчети   на  вложените  през  2006  г.  количества  суровини,  с 
определените разходни норми в  таблица 8.3.1.1  на КР не са установени несъответствия (Условие 
8.3.3.2.).

Таблица 3.3.2 - Годишна употреба за производството на единица продукт за всеки от контролираните 
спомагателни материали

Спомагателни 
материали

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР

Количество за 
единица продукт1), 

съгласно КР
Употребено 

годишно 
количество

Количество за единица 
продукт

Съответствие

деминерализирана вода, 
т.

60000 - 12221 - Да

контейнери ПП, бр. 600 - 300 - Да
торби , бр. 300000 - 131352 - Да

етикети, бр. 180000 - 8220 - Да

 Доклад по Условие 8.3.3.2  

 по   изпълнение на Условие 8.3.2.3  
При  сравнение  в  12  бр.  месечни  отчети   на  вложените  през  2006  г.  количества  спомагателни 
материали с определените разходни норми в таблица 8.3.1.2. на КР не са установени  несъответствия 
(Условие 8.3.3.2.).
Таблица 3.3.3 -Годишна употреба на горива в производството  изразено като тон/година

Горива Годишно 
количество, 
съгласно КР

т/г

Количество за 
единица продукт1), 

съгласно КР

Употребено 
годишно 

количество
т/г

Количество за единица 
продукт

Съответствие
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Сушилка “НИРО” 300 - 280 - Да

Сушилка 
“Конвекс”

380 - 141 - Да

Забележка:По условие 8.3.1.3 в  таблица 8.3.1.3 не са посочени стойности за количество гориво  
за единица продукт. Контролираната  мерна единица е тон за година / т/г / по КР.

 Доклад по Условие 8.3.3.2  

 по   изпълнение на Условие 8.3.2.3  

При сравнение в 12 бр. месечни отчети на вложените през 2006 г. количества спомагателни материали 
с определените разходни норми в таблица 8.3.1.3. на КР не са установени  несъответствия (Условие 
8.3.2.3.)

 Доклад по Условие 8.3.3.3   

по изпълнение на Условие 8.3.1.4
След проучване на възможността за заместване на опасните суровини и спомагателни материали, 
използвани в работата на инсталациите не е намерана подходяща алтернатива – докладвано в ГДОС 
2005 г.

3. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

 Доклад  за  изпълнението  на  конкретни  условия  в  КР,   
съдържащи  изисквания  към  площадките  и 
съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни 
материали, горива и продукти.

 Доклад по Условие 8.3.4.16.1   

по изпълнение на Условие 8.3.4.7

 площадки съхранение   на суровини  
Протоколи за извършена проверка за съответствие с условията в КР 23/2004г. на разположението 
и количеството на опасните вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

брой извършени проверки – 12 : с протоколи с номера , както следва:

 № 1 – 03.01.2006 година – без установени несъответствия 
 № 2 – 03.02.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 13.03.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 03.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 04.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 09.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 09.07.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 09.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 9 – 11.09.2006 година – без установени несъответствия  
 № 10 – 13.10.2006 година – без установени несъответствия  
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 № 11 – 30.11.2006 година – без установени несъответствия
 № 12 – 29.12.2006 година – без установени несъответствия

 

 Резултати  от  проверката  за  съответствие  на   
разположението и количеството на опасните вещества, 
попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС - 
без установени несъответствия 

 Доклад по Условие 8.3.4.16.1   

по изпълнение на Условие 8.3.4.11

 площадки съхранение   на готови продукти  
Протоколи за  извършени проверки относно изпълнение изискванията за  съхранение на готова 
продукция от оператора в складовете за готова продукция.

брой извършени проверки – 12 : с протоколи с номера , както следва:
 № 1 – 10.01.2006 година – без установени несъответствия 
 № 2 – 07.02.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 15.03.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 11.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 03.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 06.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 07.07.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 08.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 9 – 11.09.2006 година – без установени несъответствия  
 № 10 – 06.10.2006 година – без установени несъответствия  
 № 11 – 09.11.2006 година – без установени несъответствия  
 № 12 – 28.12.2006 година – без установени несъответствия 

 Резултати от проверките на площадките за съхранение   
на готови продукти     -  без установени несъответствия

 площадки съхранени  е на спомагателни материали и реагенти  
Протоколи  за  извършени  проверки  относно  изпълнение  изискванията  за  съхранение  на, 
спомагателни материали и реагенти от оператора на производствената площадка.

брой извършени проверки – 12 : с протоколи с номера , както следва:
 № 1 – 24.01.2006 година – без установени несъответствия 
 № 2 – 20.02.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 28.03.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 25.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 23.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 21.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 05.07.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 09.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 9 – 12.09.2006 година – без установени несъответствия  
 № 10 – 11.10.2006 година – без установени несъответствия  
 № 11 – 08.11.2006 година – без установени несъответствия  
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 № 12 – 15.12.2006 година – без установени несъответствия 

 Резултати  от  проверките  на  площадките  за   
съхранение  на  суровини,  готови  продукти  и 
спомагателни материали - без установени несъответствия

 Доклад по Условие 8.3.4.16.2   

по изпълнение на Условие 8.3.4.12

 тръбопреносна мрежа   за транспортиране на течни суровини  
Протоколи  за  извършени  проверки  с  цел  установяване  съответствието  с  условията  на  КР  по 
отношение  състоянието  на  фланцовите  връзки,  салници на  помпи и  уплътнения  като  част  от 
преносната мрежа за транспортиране на основните суровини от складовете за такива.

брой извършени проверки – 11 : с протоколи с номера , както следва:
 № 1 – 12.01.2006 година – без установени несъответствия 
 № 2 – 24.02.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 21.03.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 05.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 12.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 07.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 19.07.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 03.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 9 – 11.10.2006 година – без установени несъответствия  
 № 10 – 08.11.2006 година – без установени несъответствия  
 № 11 – 13.12.2006 година – без установени несъответствия 

 Резултати  от  проверките  за  установяване  и   
отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа 
за течни суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти      - без установени несъответствия.

 топлопреносна мрежа  
Протоколи за извършени проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа

брой извършени проверки – 8 : с протоколи с номера , както следва:
 № 1 – 11.01.2006 година – без установени несъответствия 
 № 2 – 19.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 20.07.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 18.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 19.09.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 11.10.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 08.11.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 06.12.2006 година – без установени несъответствия  

 Резултати  от  проверките  на  техническото  състояние  на   
топлопреносната мрежа- без установени несъответствия.
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 Доклад по Условие 8.3.4.16.3   

по изпълнение на Условие 8.3.4.4
 складове за   течни суровини   – проверки по   строителната част  

Протоколи за извършени проверки във връзка с изпълнение на Инструкция №31 за периодична 
проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение към инсталациите по 
Условие 2

брой извършени проверки – 9 : с протоколи с номера , както следва:
 № 1 – 17.04.2006 година –  без установени несъответствия 
 № 2 – 18.04.2006 година –  без установени несъответствия  
 № 3 – 17.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 18.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 31.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 20.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 12.07.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 08.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 9 – 18.10.2006 година – Комисията констатира обрушвания и 

пукнатини по бетоновите стени на Басейн №2 за съхранение на 
сяровъглерод  - отклонение от изискваните параметри, дадени с 
КР №23/2004г. Предприети коригиращи действия – Извършен 
ремонт на бетонова обваловка на басейн №2 за съхранение на 
сяровъглерод / Дата на започване на ремонта: 24.10.2006г.; дата 
на  завършване  на  ремонта:  01.11.2006г.без  установени 
несъответствия.  Действието представлява планиран ремонт 
на празен басейн – не променя работата на инсталацията

 Резултати от проверките   във връзка с изпълнение на Инструкция №31 за  
      периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за
      съхранение към инсталациите по Условие 2 

През 2006 г. са извършени девет проверки на складовите стопанства за съхранение на суровини, 
материали и реагенти. Комисията е констатирала, че съхранението им отговаря на изискванията за 
този род вещества, без нарушаване на целостта на опаковките, течове, разливи или разсипвания.
Установено един бр. несъответствие с Протокол №9/18.10.2006г. и е предприето коригиращо действие 
-  извършен ремонт на бетонова обваловка на басейн №2 за съхранение на сяровъглерод / Дата на 
започване на ремонта: 24.10.2006г.; дата на завършване на ремонта: 01.11.2006г.  Несъответствието е 
коригирано. Действието представлява планиран ремонт на празен басейн и не променя работата на 
инсталацията.
Резервоарите и обваловките на емкостите за течни суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти са с подходяща подова изолация и без гравитачна връзка с канализацията; с действаща 
вентилация. Не са забелязани условия и предпоставки за замърсяване на почвите и подземните води 
от складовите площи.
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR

 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  ЕРЕВВ  са  определени  въз  основа  на  извършени  лабораторни 
анализи (М) и последващи изчисления (С). 

Табл. 1 Замърсители по    ЕРЕВВ   и   PRTR  

Емисионни прагове
(колона 1)

№ CAS номер Замърсител във въздух 
(колона 1a)

във води (колона 1b) в почва 
(колона 

1c)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство

, обработка 

или употреба

(колона 3)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

2# 630-08-0 Въглероден оксид(CO) '' -''          ( 0 ) - - - *

3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) '' - '' (190725) - - - *

8# Азотни оксиди (NOx/NO2) '' - ''     (4921) - - - *

11# Серни оксиди (SOx/SO2) '' - ''         ( 0 ) - - - *

17# 7440-38-2
Арсен и съединенията му (като 
As)

- '' - ''   (< 0.000001766) - - -

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) - '' - ''              (< 0.0088) - - -

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му (като Cu) - '' - ''          (< 0.000176) - - 79425 *

21# 7439-97-6
Живак и съединенията му (като 
Hg)

- '' - ''          (< 0.000176) - - -

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му (като Zn) - '' - ''                   (80.17) - - 560311 *

40# Халогенирани орган. съедин. 
(като AOX)

- * - - -

71# 108-95-2 Феноли (като общ C) - '' - ''                 (0.0317) - - -

86#
Фини прахови час-тици <10μm 
(PM10)

'' - ''       (255) - - *

Забележка: * Посочените количества са използвани като суровини в производствения процес

 

 Доклад по Условие 9.7.3  
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Резултати от собствен мониторинг   таблица (Условие 9.7.3.):

№ CAS номер Замърсител Ед.мярка Количество за 2006 г.

2# 630-08-0 Въглероден оксид(CO) Kg 0

3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) Kg 190725

8# Азотни оксиди (NOx/NO2) Kg 4921

11# Серни оксиди (SOx/SO2) Kg 0

86#
Фини прахови частици <10μm 
(PM10)

Kg 255.705

 Доклад по Условие 10.1.4.3  

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 ЕРЕВВ 
са представени в следващата таблица. 

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

№ CAS номер Замърсител Ед.мярка Количества за 2006 г.

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му (като As) Kg < 0.000001766

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) Kg < 0.0088

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му (като Cu) Kg < 0.000176

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му (като Hg) Kg < 0.000176

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му (като Zn) Kg 80.17

71# 108-95-2 Феноли (като общ C) Kg 0.0317

Забележка:  Понеже  стойностите  са  били  под  границата  на  определяне  на  метода,  не  
може да се посочи точното количество, а е представено като по-малко от цитираното.

 Резултати от оценка на съответствието.  

В “Агрия”АД са превишени през 2006 г. праговете за употреба(колона 3) от табл.1 за суровините, 
съдържащи цинк и мед. Не са превишени обаче количествата на тези суровини, посочени в Условие 
8.3.1.1. на Комплексното разрешително.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

 Доклад по Условие 9.1.6.3  
Извършван  е  непрекъснат  мониторинг на  пада  на  налягането  за  всички емисионни  точки. 
Стойностите  са  нанесени   в   журналите  на  всяка  от  инсталациите.  Несъответствия  не  са 
установени.

 Доклад по Условие 9.7.2  
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по изпълнение на Условие 9.7.1
Резултати от собствен мониторинг 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К1 – К4 / резултати от 2005 година /

Табл. 9.2.10 - 1

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

NO2 mg/Nm3 250 87 Веднъж на 2 години 100 %

CO mg/Nm3 100 0 Веднъж на 2 години 100 %
SO2 mg/Nm3 35 0 Веднъж на 2 години 100 %

Прах/ФПЧ - общ прах mg/Nm3 - - Веднъж на 2 години -

Условие 9.2.1 – Инсталация „Синтез ДТК“  К5 – след промивни колони

Табл. 9.2.1-1

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

CS2 mg/Nm3 100 * Веднъж годишно -

H2S mg/Nm3 6 * Веднъж годишно -
NH3 mg/Nm3 30 * Веднъж годишно -

Общи въглеводороди mg/Nm3 200 * Веднъж годишно -

*  лабораторията  няма  техническа  възможност  да  извърши  измерването  поради  малък  дебит  на 
отделяния газ

Условие 9.2.1 – Инсталация „Синтез ДТК“  К6 - след сушилка НИРО

Табл. 9.2.1-2

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

NO2 mg/Nm3 250 4.3 Веднъж годишно 100 %

CO mg/Nm3 170 * Веднъж годишно -
SO2 mg/Nm3 35 0 Веднъж годишно 100 %
CO2 mg/Nm3 - 10667 Веднъж годишно -

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 4.3 Веднъж годишно 100%

 лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Табл. 9.2.1-2 – Инсталация „Синтез ДТК“  К7 – след сушилка БУС

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

NO2 mg/Nm3 250 ** под 50 Веднъж годишно 100 %

CO mg/Nm3 170 ** под 50 Веднъж годишно 100 %
SO2 mg/Nm3 35 ** под 15 Веднъж годишно 100 %

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 3.41 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 
* * под границата на откриване на метода

Условие 9.2.2 – Инсталация „Аминиране органични киселини“  К8 - инсталацията не е работила 
през 2006 година - „Временно спряна“ с писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година.

Условие  9.2.3  –  Инсталация  „Формулиране  на  Дитиокарбамати“   К9  -  К23 –  частта  от 
инсталацията - „Бяла линия“ е временно спряна, за което писмено е уведомена РИОСВ Пловдив 
(писмо № 2815/23.08.2006). По тези причини за ИУ К9,К10,К11 и К14 резултати от протоколи от 
собствени измервания  в настоящия доклад не са представени. 
Условие 9.2.3 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К12
Табл. 9.2.3 - 1

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 3.1 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К13

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 4.1 100 %

 лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К15

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 4.6 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 
   
Табл.  9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К16

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 4.58 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К17

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 2.92 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К18

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 2.92 100 %

 лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К19

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 4.85 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К20

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 2.41 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К21

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 под 3 ** 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 
** под границата на откриване на метода

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

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К23

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 под 3 ** 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 
** под границата на откриване на метода

Условие  9.2.4  –  Инсталация  „Формулиране  на  прахообразни  медсъдържащи  продукти  за 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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растителна защита“  К24 – К31 – 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 в-ва,  изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници.

Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К24

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 3.8 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К25

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 3.3 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К27

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 4.2 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К29

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 3.7 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 

Условие  9.2.5  –  Инсталация  „Разфасовка  на  прахообразни  медсъдържащи  продукти  за 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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растителна защита в малки опаковки“  К32
Табл.  9.2.5-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К32

Параметър Единица
 

НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинг 1)

Съответст
вие

Брой /
%

пестициден прах активна 
субстанция

mg/Nm3 0.15 * Веднъж годишно -

прах mg/Nm3 5 под 3 ** 100 %

* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването 
** под границата на откриване на метода

Условие  9.2.6  –  Инсталация  „Формулиране  на  суспензионни  концентрати“   К33 и К34 - 
инсталацията  не  е  работила  през  2006  година  -  „Временно  спряна“  с  писмо  до  РИОСВ  № 
3065/06.10.2005 година.
Условие 9.2.7 – Инсталация „Формулиране на течни фунгициди и инсектициди“  К35 - К38 - 
инсталацията  не  е  работила  през  2006  година  -  „Временно  спряна“  с  писмо  до  РИОСВ  № 
3065/06.10.2005 година.
Условие 9.2.8 – Инсталация „Формулиране на течни хербициди“  К39 - К42 - инсталацията не е 
работила през 2006 година - „Временно спряна“ с писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година.
Условие 9.2.9 – Инсталация „Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки 
опаковки“  К43 и К44 -  инсталацията не е работила през 2006 година -  „Временно спряна“ с 
писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година.

 Доклад по Условие 9.7.3  

Докладвано в Доклада по ЕРЕВВ

 Доклад по Условие 9.7.4  
Не са постъпили писмени оплаквания относно миризми.

 Резултати от оценка на съответствието на данните от   
мониторинга  на  контролираните  параметри  на 
пречиствателните  съоръжения  с  определените  в  КР 
норми       Доклад по Условие 10.1.1.2  

От  проведените  собствени  измервания  /16  бр./  не  са  констатирани  несъответствия  и  не  са 
предприемани коригиращи действия.
  

 Брой  емисионни  измервания,  брой  установени   
несъответствия,  причини  за  несъответствията  и 
предприети/планирани коригиращи действия;

Извършени са 16 бр. проверки  на съответствието на данните от мониторинга /емисионни измервания/ 
на вредни вещества в атмосферата от неподвижни източници.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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 Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за   
наличието на източници на неорганизирани емисии  на 
площадката   -  Доклад по Условие 9.3.2  

Ежедневно  се  прилагат  и  изпълняват  инструкции  №  37  и  №  38  по  условия  9.3.2  и  9.3.5.  При 
проверките  не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.. 

 Резултати  от  изпълнение  на  мерки  за   
предотвратяване/намаляване  на  неорганизираните 
емисии   ;   Доклад по Условие 9.3.5  

В изпълнение на Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на 
територията на Дружеството в периода 09-12.2005 година са изградени линии за пневмотранспорт от 
сушилно отделение “НИРО” до линия за разфасовка “КРОНУС” и линия за разфасовка “ПИМИ” и 
“ЕЛКУ”. По този начин се елиминира възможността за повишена запрашаемост в отделение сушилно 
“НИРО” к.0 м. 
Двете линии за пневмотранспорт отвеждат продукта на две различни инсталации в зависиост от това 
коя от тях е натоварена:

1. Инсталация “Кронус” – в сградата на “Фунгициди;
2. Инсталация “ПИМИ” и “ЕЛКУ” – в сградата “Разфасовка и пакетиране на ДТК” – новоприет 

обект през декември 2005г.
Технико-технологичното решение за изграждане на линиите за пневмотранспорт и изпълнението им 
реши няколко съществени проблема за:

 обслужващия персонал – ликвидирано е работното място и не е необходимо да има 
такова като едновременно е ограничена до минимум прахогазовата експозиция в 
работната среда;

 околната среда:
1. ликвидирани са неорганизираните прахо-газови емисии по време на източване на изсушения 

продукт; 
2. елиминирана е необходимостта от превозване на продукта с мотокар от Сушилно “НИРО” до 

“Кронус”;
3. отпада възможността от разсипване на готовия продукт или полуфабриката по време на 

извозването му и замърсяването на производствената площадка.

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

 Емисии  на  вредни  и  опасни  вещества  в   
производствените  и  охлаждащи  отпадъчни  води; 
мониторинг

Забележка:  Поток  отпадъчни  води  в  КР23/2004г.  включва 
производствени и охлаждащи води.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Точка на пробовземане: ТМ 1 ( 42о03'57.2 N , 24о48'48.0 E )

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец януари 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 -9 8.2       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 58 ежемесечен Не

БПК мг/л 30 4.2 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 18.4 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 0.38 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец февруари 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 -9 8.8       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 46 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 0.2 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 141.4 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 3.4 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец март 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 7.74       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 12 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 0.2 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 38.7 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 под 5 Веднъж годишно Да

Феноли / летливи / мг/л 0.5 0.18 Веднъж годишно Да

Арсен мг/л 0.1 под 0.00001 Веднъж годишно Да

Хром мг/л 0.1 под 0.05 Веднъж годишно Да

Мед мг/л 0.5 под 0.001 Веднъж годишно Да

Живак мг/л 0.01 под 0.001 Веднъж годишно Да

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10
6

0.14
ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 3.85 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец април 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

  1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 8.3       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 26 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 06.4 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 121 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 5.6 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец май 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 8.12       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 48 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 29 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 145 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.5 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 9.9 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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   Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  юни 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 7.52       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 42 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 7.2 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 43.4 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 1.5 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  юли 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 7.5       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 9.6 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 2 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 22.4 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 1.85 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  август 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 7.31       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 36 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 2 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 40.4 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 1.35 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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    Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  септември 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 7.4       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 48 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 30 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 144 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10
10

0.6
ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 2.9 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  октомври  2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 7.7       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 4 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 30 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 119 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.7 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 1 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец ноември 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 8.45       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 48 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 7.8 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 101 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 4.2 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен

С писмо до РИОСВ Обратна разписка №256/30.11.2006 година писмено информирахме за причините, 
поради които не можем да предоставим резултати от анализите за АОХ.
С писмо до РИОСВ Обратна разписка №273/18.12.2006 година писмено информирахме за причините, 
поради които не можем да предоставим резултати от анализите за Пестициди активна субстанция.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  декември 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

1000
68.99
200000

883.23
36.8
176645.34 ежемесечен Да

pH 6 - 9 8.13       ежедневен Да

Неразтворени вещества мг/л 50 36 ежемесечен Да

БПК мг/л 30 20.4 ежемесечен Да

ХПК мг/л 150 46.5 ежемесечен Да

Масла и мазнини мг/л 10 - Веднъж годишно -

Феноли / летливи / мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Арсен мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Хром мг/л 0.1 - Веднъж годишно -

Мед мг/л 0.5 - Веднъж годишно -

Живак мг/л 0.01 - Веднъж годишно -

Пестициди / акт.субстанция / мг/л 0.05 - Веднъж годишно -

АОХ мг/л 1 - Веднъж годишно -

Цинк мг/л 10 0.1 ежемесечен Да

Азот амониев мг/л 20 3.6 ежемесечен Да

Сулфати мг/л
ненорми-
рани до 

2011 год.
- ежемесечен -

 Доклад по Условие 10.11.5  

по изпълнение на Условие 10.1.4.2
Извършени  са  12  бр.  проверки  на  съответствието  относно  концентрациите  на  вредни  и  опасни 
вещества  в  производствените  и  охлаждащи   води.  Измерените  стойности  са  в  съответствие  с 
определените в Условие10.1.2.1 / Таблица 10.1.2.1  индивидуални емисионни ограничения. 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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 Доклад по Условие 10.11.6  

по изпълнение на Условие 10.2.2.1

 Емисии на вреди и опасни вещества в битово-фекалните   
отпадъчни води; мониторинг

Точка на пробовземане: ТМ 2 ( 42о03'58.4 N , 24о48'30.9 E )

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- I-во тримесечие 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

 15
-
3000

15
-
3000 ежемесечен Да

Неразтворени вещества мг/л 35 26 на тримесечие Да

БПК мг/л 25 0.2 на тримесечие Да

ХПК мг/л 125 30.3 на тримесечие Да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- II-ро тримесечие 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

15
-
3000

  15
-
3000 ежемесечен Да

Неразтворени вещества мг/л 35 6.2 на тримесечие Да

БПК мг/л 25 4.2 на тримесечие Да

ХПК мг/л 125 40 на тримесечие Да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- III-то тримесечие 2006 г.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

15
-
3000

  15
-
3000 ежемесечен Да

Неразтворени вещества мг/л 35 16.6 на тримесечие Да

БПК мг/л 25 2.1 на тримесечие Да

ХПК мг/л 125 20.4 на тримесечие Да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- IV-то тримесечие 2006 г.

Параметър Единица

 

НДЕ,

 съгласно 
КР

Резултати 
от 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год

15
-
3000

  15
-
3000 ежемесечен Да

Неразтворени вещества мг/л 35 4 на тримесечие Да

БПК мг/л 25 7.3 на тримесечие Да

ХПК мг/л 125 50.5 на тримесечие Да

 Доклад по Условие 10.11.6  

по изпълнение на Условие 10.2.2.2
 

Извършени  са  4  бр.  проверки  на  съответствието  относно  концентрациите  на  вредни  и  опасни 
вещества  в  битово-фекалните  води.  Измерените  стойности  са  в  съответствие  с  определените  в 
Условие 10.2.1.1/ Таблица 10.2.1.1  индивидуални емисионни ограничения - не се налагат коригиращи 
действия.

 

 Доклад по Условие 10.11.7  

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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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 )

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – I-во тримесечие 2006 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

430
18
86000 - Да

рН - 6 - 9 7.4 на тримесечие Да

Неразтворени вещества мг/л 100 3990 на тримесечие Не

ХПК мг/л 100 20 на тримесечие Да

Цинк мг/л 10 0.1 на тримесечие Да

Азот амониев мг/л 5 0.2 на тримесечие Да

Сулфати мг/л 400 118 на тримесечие Да

 Доклад по Условие 10.3.2.2  

Извършени са 3 бр. проверки на съответствие относно  концентрациите на вредни и опасни вещества 
в  дъждовните  води.  Измерените  стойности  са  в  съответствие  с   определените  в  Условие 
10.3.1.1/Таблица 10.3.1.1/ индивидуални емисионни ограничения.
По  показателя  НВ /неразтворени вещества/  е  констатирано  едно  несъответствие.  След  проведено 
разследване се установи нерегламентирано заустване на канализацията на фирма „Заводски строежи“ 
в дъждовната канализация на Дружеството. 
След констатиране на нарушението и информиране на РИОСВ Пловдив с писмо  Обратна разписка 
Вх.  №141/02.05.2006  година  и  проведени  разговори  с  фирма  „Заводски  строежи“  бе  взето  и 
осъществено решението за затваряне на клона от тяхната канализация към този на „Агрия“ АД.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – II-ро тримесечие 2006 г.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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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

430
18
86000 - Да

рН - 6 - 9 8.1 на тримесечие Да

Неразтворени вещества мг/л 100 62 на тримесечие Да

ХПК мг/л 100 0.5 на тримесечие Да

Цинк мг/л 10 0.2 на тримесечие Да

Азот амониев мг/л 5 0.5 на тримесечие Да

Сулфати мг/л 400 188 на тримесечие Да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – III-то тримесечие 2006 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

430
18
86000 - Да

рН - 6 - 9 7.7 на тримесечие Да

Неразтворени вещества мг/л 100 4 на тримесечие Да

ХПК мг/л 100 10.2 на тримесечие Да

Цинк мг/л 10 0.3 на тримесечие Да

Азот амониев мг/л 5 0.9 на тримесечие Да

Сулфати мг/л 400 353 на тримесечие Да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – IV-то тримесечие 2006 г.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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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

430
18
86000 - Да

рН - 6 - 9 8.39 на тримесечие Да

Неразтворени вещества мг/л 100 14 на тримесечие Да

ХПК мг/л 100 40.4 на тримесечие Да

Цинк мг/л 10 0.1 на тримесечие Да

Азот амониев мг/л 5 0.2 на тримесечие Да

Сулфати мг/л 400 400 на тримесечие Да

 Доклад по Условие 10.11.7  
по изпълнение на Условие 10.3.2.2

Обобщени данни от мониторинга на УЧОВ / дъждовни отпадъчни води /:

- емисионни измервания  - 4 бр. за 2006 година 

- констатирано несъответствие – 1 

                   - предприети коригиращи действия - 1

Измерените  стойности  на  концентрациите  на  вредни  и  опасни  вещества  в  дъждовните  води  е  в 
съответствие с  определените  в  Условие  10.3.1.1/  Таблица  10.3.1.1   индивидуални  емисионни 
ограничения / изключение 1бр. констатирано несъответствие в НВ  I- тримесечие/.

 Доклад по Условие 10.1.1  

В таблица  10.1.1 от КР на „Агрия“  АД са обозначени пречиствателните съоръжения -  утаителни 
басейни –  2 бр,  адсорбери – 2  бр.   и   хоризонтален утаител –  1 бр.  и  граничните стойности по 
различните  показатели.  В  изпълнение  на  условие  10.1.1  от  КР за  провеждане  на  мониторинг  на 
функционирането  на  пречиствателните  съоръжения,  докладваме  за  проведените  мониторингови 
измервания.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 

56



            табл.10.1.1 Мониторинг на пречиствателни съоръжения.
Контролиран 

параметър
Оптимална 
стойност 

Мониторинг, който 
трябва да се извършва

Вид на 
измерването

Документиране

Хоризонтален утаител

Времепрестой в утаителя 2 ч

Утаителни басейни - 2 бр. 

рН 7-8 Ежедневно лабораторно Експлоата-ционен 
журнал

Неразтворени вещества 100400 mg/l Ежедневно лабораторно Експлоата-ционен 
журнал

Zn 80200 mg/l Ежедневно лабораторно Експлоата-ционен 
журнал

N-NH4 при производство 
на Цинеб от Набам

3,46,2 mg/l Ежедневно лабораторно Експлоата-ционен 
журнал

Времепрестой 8 ч

Адсорбери – 2 бр. 

Сяровъглерод 0,1 mg/l Ежедневно лабораторно Експлоата-ционен 
журнал

Сяроводород до отсъствие на Н2S Ежедневно лабораторно Експлоата-ционен 
журнал

 Резултати от оценка на съответствието на данните от   
мониторинга  на  контролираните  параметри  на 
пречиствателните  съоръжения  с  определените  в  КР 
норми - брой извършени проверки, брой установени 
несъответствия,  причини  за  несъответствията  и 
предприети/планирани коригиращи действия;    -   Доклад   
по Условие 10.1.1.1.1

1. Утаителни басейни –  200 бр. анализирани проби по показателите рН, НВ, азот амониев и 
цинк. Данните от анализите се записват в експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория 
на “Агрия” АД.

    С писмо до РИОСВ Обратна разписка №266/14.12.2006 година, като част от изпълнение на       
Инвестиционната  програма на  Дружеството  писмено сме  Ви  уведомили  за  достиженията  ни по  
отношение на пречистване на производствените отпадъчни  води от цинк.

2. Адсорбери – 94 бр.анализирани проби по показателите сяровъглерод и сяроводород. Данните 
от анализите се записват в експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория на “Агрия” АД.

По показателя сяровъглерод протоколи от анализи не можем да приложим , поради факта ,  че не 
съществува метод за директно измерване. Информацията получихме по телефона от МОСВ.       

3. Хоризонтален  утаител  –  непрекъснат  контрол.  Данните  от  анализите  се  записват  в 
експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория на “Агрия” АД.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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При извършваните проверки на съответствието относно поддържане на оптималните стойности 
на  контролираните параметри на  пречиствателните съоръжения - утаителни басейни – 2 бр, 
адсорбери – 2 бр.  и  хоризонтален утаител – 1 бр.,  измерените стойности са в съответствие с 
определените в Условие 10.1.1/ Таблица 10.1.1  - не се налагат коригиращи действия.

 Брой емисионни измервания, брой установени   
несъответствия, причини за несъответствията и 
предприети/планирани коригиращи действия;

Доклад по Условие 10.1.4.2   ПЗОВ / проозводствени и охлаждащи отпадъчни води :  

- емисионни измервания – 12 бр. за 2006 година

Доклад по Условие 10.2.2.2   БФОВ / битово-фекални отпадъчни води /  

 емисионни измервания – 4 бр. за 2006 година

Доклад по Условие 10.3.2.2   УЧОВ / дъждовни отпадъчни води /  

- емисионни измервания  - 4 бр. за 2006 година 

- констатирано несъответствие – 1 

                    - предприети коригиращи действия – 1

 Доклад по Условие 10.11.8  

по изпълнение на Условие 10.7

 Резултати от прилагане на инструкцията за периодична   
проверка на състоянието на канализационната система 

 проверки на канализационната мрежа на производствената площадка – промишлен воден   
поток

брой извършени проверки – 11 :   с протоколи с номера , както следва:
 №1 – 19.01.2006 година –  без установени несъответствия 
 № 2 – 16.02.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 10.03.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 12.04.2006 година – без установени несъответствия  
 № 5 – 09.05.2006 година – без установени несъответствия  
 № 6 – 19.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 7 – 08.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 8 – 21.09.2006 година – без установени несъответствия  
 № 9 – 19.10.2006 година – без установени несъответствия  
 № 10 – 07.11.2006 година – без установени несъответствия  
 № 11 – 12.12.2006 година – без установени несъответствия  

Извършени са 11бр.проверки относно поддръжката на състоянието на канализационната мрежа 
на производствената площадка – промишлен воден поток  Видими несъответствия /течове/ не 
са констатирани - не се налагат коригиращи действия.

 Доклад по Условие 10.11.9  

Докладвано в Доклад по ЕРЕВВ.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
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4.4 Управление на отпадъците

 Доклад по Условие 11.9.1  
Управлението на отпадъците на Дружеството се извършва въз основа и съгласно  ПУО / Програма за 
управление на отпадъците /, одобрена от РИОСВ Пловдив с писмо Изх. № 1040 / 14.06.2006 година.

Информацията  относно   предадените   за  обезвреждане  и  оползотворяване отпадъци  извън 
площадката  в  рамките  на  2006  година  е  посочена  в  таблицата  по-долу.  В  това  число  влизат  и 
количества натрупани и временно съхранявани от 2005 г. отпадъци.

Отпадък Код

Обезвреждане 
/Оползотворяване-

извън площадката D/R

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Предадено 
количество , 

т
Хартиени и картонени опаковки, етикети 15.01.01 R “Папир БГ” ООД   гр. Пловдив 1.587

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* D “Балбок Инженеринг” АД   гр. София 0.115

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

13.02.05* R “Лумакс Транс” ЕООД   гр. Русе 0.154

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа / от компресорно 

отделение /

13.01.10* R “Лумакс Транс” ЕООД   гр. Русе 0.030

Масло от маслено водни сепаратори, 
съдържащи масла

13.05.06* R “Лумакс Транс” ЕООД   гр. Русе 0.09

 Доклад по Условие 11.9.2  

по изпълнение на Условие 11.7

Образувани  количества  отпадъци  като  годишно  количество  за  производството  на  единица 
продукт.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код

Годишно количество
Годишно количество за 

единица продукт
Количества 
определени 

с КР, т/г

Реално 
измерено, 

т/г

Количества 
определени 

с КР, т/т

Реално 
измерено, 

т/т

Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС –  Синтез ДТК
Опаковки, съдържащи опасни в-ва или 

замърсени с опасни в-ва, хартиени 
торби

15.01.10* 2 1.202 0.0006 0.000306  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки, съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва, 

полиетиленови торби

15.01.10* 1.24 0.326 0.0004 0.000083  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Утайки от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуването им, 

съдържащи опасни в-ва

07.04.11* 0.05 0.00 0.00002 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС - Формулиране ДТК
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Отпадък Код

Годишно количество
Годишно количество за 

единица продукт
Количества 
определени 

с КР, т/г

Реално 
измерено, 

т/г

Количества 
определени 

с КР, т/т

Реално 
измерено, 

т/т
Хартиени и картонени опаковки , 

торби от каолини креда
15.01.01 1.8 0.463 0.00068 0.0001  поз 35 от 

Генплана 
външна 
фирма

Да

Смесени опаковки – торби от 
тензиофикс и сулфитаблауге

15.01.06 0.355 0.353 0.000134 0.000079  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки, съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва, хартиени 

торби

15.01.10* 0.02 0 0.00001 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки, съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва, 

полиетиленови торби

15.01.10* 0.01 0 0.000001 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Адсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 

облекла

15.02.02* 0.14 0.11 0.000053 0.000025  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС - Формулиране на медсъдържащи препарати
Хартиени и картонени опаковки , 

торби от каолини креда
15.01.01 0.825 0.293 0.00246 0.0013  поз 35 от 

Генплана 
външна 
фирма

Да

Хартиени и картонени опаковки , 
торби от декстрин

15.01.01 0.018 0 0.00005 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Смесени опаковки – торби от 
сулфитаблауге

15.01.06 0.21 0.075 0.00063 0.00033  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Смесени опаковки – торби от 
тензиофикс 

15.01.06 0.04 0.006 0.00012 0.000026  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Смесени опаковки – торби от 
фталоцианинов пигмент

15.01.06 0.066 0.03 0.0002 0.00013  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки съдържащи остатъци от 
опасни в-ва или замърсени с опасни в-

ва -бидони от металаксил

15.01.10* 0.05 0 0.00015 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва – хартиени 

торби от меден оксихлорид

15.01.10* 1.55 1.025 0.00461 0.0045  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва – 

полиетиленови торби от меден 
оксихлорид

15.01.10* 1 0.164 0.003 0.00072  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва – хартиени 

торби от симоксанил

15.01.10* 0.01 0.00215 0.00003 0.0000094  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Опаковки съдържащи опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-ва – 

полиетиленови торби от  симоксанил

15.01.10* 0.004 0.00165 0.00001 0.0000073  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Хартиени и картонени опаковки - 
етикети , кашони 

15.01.01 0.006 0 0.00133 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Други утайки от филтруване и 
отработени адсорбенти – смесени с 
трици разтворител – при аварийна 

ситуация

07.04.10* 0.03 0 0.00667 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС – Разфасовка прахообразни продукти в малки опаковки 
Опаковки съдържащи опасни в-ва или 

замърсени с опасни в-ва – метални 
опаковки , алуминиево фолио

15.01.10* 0.140 0.135 0.000418 0.00029  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Адсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 

облекла

15.02.02* 0.01 0 0.00003 0  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Отпадъци, генерирани от цялата площадка 
Смеси от бетон, тухли керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 
17.01.06

17.01.07 660 160 - -  поз 38 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Смесени битови отпадъци 20.03.01 115 93.5 - - Съдове за външна Да
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Отпадък Код

Годишно количество
Годишно количество за 

единица продукт
Количества 
определени 

с КР, т/г

Реално 
измерено, 

т/г

Количества 
определени 

с КР, т/т

Реално 
измерено, 

т/т
смет-тип 
“Бобър”

фирма

Опаковки от дървесни материали / 
дефектирали дървени палети /

15.01.03 1 0.91 - -  поз 29 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Излезли от употреба гуми 16.01.03 0.4 0.2 - -  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 0.3 0 - -  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20.01.21* 0.015 0.01 - -  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла от за зъбни предавки на 

минерална основа 

13.02.05* 0.64 0.154 - -  поз 57 - 24 
от Генплана 

външна 
фирма

Да

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа / от компресорно 

отделение /

13.01.10* 0.04 0.03 - -  поз 57 - 24 
от Генплана

външна 
фирма

Да

Отработен активен въглен / с 
изключение на 06.07.02 /

06.13.02* 0.8 0 - -  поз 35 от 
Генплана 

външна 
фирма

Да

Утайки от маслоуловителни шахти 
/ колектори /

13.05.03* 0.1 0 - -  поз 57 - 24 
от Генплана

външна 
фирма

Да

Масло от маслено водни сепаратори, 
съдържащи масла

13.05.06* 0.1 0.096 - -  поз 57 - 24 
от Генплана

външна 
фирма

Да

Води от маслено водни сепаратори , 
съдържащи масла

13.05.07* 0.1 0 - -  поз 57 - 24 
от Генплана

външна 
фирма

Да

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни в-ва или замърсени с опасни в-

ва / варели от активни субстанции /

15.01.10* 10 0 - -  поз 43 от 
Генплана , 

съгласно КР

Агрия АД Да

Твърди отпадъци, съдържащи опасни 
в-ва / отпадъци от производство на 

пестициди от закриване на площадка – 
гара Филипово /

07.04.13* 6 0 - -  поз 43 от 
Генплана , 

съгласно КР

Агрия АД Да

Дънна пепел и шлака, съдържащи 
опасни в-ва / от термично третиране на 

на отпадъчни води /

19.01.11* 22 0 - -  поз 43 от 
Генплана , 

съгласно КР

Агрия АД Да

Инсталациите за аминиране на органични киселини, течни продукти за растителна 
защита и суспензионни препарати не са работили през 2006 година.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код
Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане 
на площадката

Име на външната 
фирмата извършваща 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане Съответствие
Хартиени и картонени опаковки, 

етикети
15.01.01 R - “Папир БГ” ООД 

гр. Пловдив
Да

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20.01.21* - D “Балбок Инженеринг” АД 
гр. София

Да

Нехлорирани моторни, смазочни 
и масла от за зъбни предавки на 

минерална основа 

13.02.05* R - “Лумакс Транс” ЕООД 
гр. Русе

Да

Нехлорирани хидравлични масла 
на минерална основа / от 
компресорно отделение /

13.01.10* R - “Лумакс Транс” ЕООД 
гр. Русе

Да

Масло от маслено водни 
сепаратори, съдържащи масла

13.05.06* R - “Лумакс Транс” ЕООД 
гр. Русе

Да
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 Доклад по Условие 11.9.4  

 Резултати  от  оценката  на  съответствието  на   
количествата образувани отпадъци с определените в КР 
количества      Доклад по Условие 11.7.3  

Извършени са 12 бр. проверки на съответствието  относно  количествата образувани отпадъци. 
Стойностите на генерираните такива не превишават, посочените в Условие 10.1.1/ Таблици 11.1 от 1 
до 12, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.4(1) от КР - не се налагат коригиращи 
действия.
Забележка: Количествата образувани отпадъци се измерват ежемесечно и стойностите се 
документират съгласно условие 11.7 с прилагане на инструкция № 46 по условие 11.1.3. 

 Резултати от оценката на съответствието на събирането   
и приемането на отпадъци с условията на КР      Доклад по   
Условие 11.2.7

Извършени са 12 бр. проверки на съответствието относно събирането и приемането на отпадъците с 
условията на  КР.  Не са констатирани несъответствия - не се налагат коригиращи действия.

 Доклад по Условие 11.9.5  

по изпълнение на Условие 11.3.4
С писмо с обратна разписка от 15.09.2006г.  “Агрия” АД уведомява РИОСВ Пловдив за обособяване 
на  площадка  за  временно  съхранение  на  опасни  отпадъци  “Бетонен  сборник  –  водоприемник”, 
отговарящ  на  изискванията  на  Приложение  2  от  “Наредбата  за  третиране  и  транспортиране  на 
производствени отпадъци”.

 Резултати  от  оценката  на  съответствието  на   
временното съхранение с изискванията на настоящото 
разрешително     Доклад по Условие 11.3.12, Условие 11.3.13  

Продуцираните отпадъци от дейността на „Агрия“АД през 2006 година се съхраняват на площадки за 
временно съхранение на отпадъци, съгласно утвърдената от РИОСВ Пловдив ПУО от 2006 година. 
Ръководител БУТ и Е ежедневно изпълнява инструкции №48 и №49 по условия 11.3.13 и 11.3.12. 
При проверките  /12бр. Обобщени месечни протоколи/ не са констатирани несъответствия и не 
са предприемани коригиращи действия по условие 11.9.4.

 Резултати от оценката на съответствието на дейностите   
по  третиране  и  транспортиране  на  отпадъци  с 
условията на разрешителното      Условие 11.4.5  

Третирането и транспортирането на образувани отпадъци от местата на продуциране до площадките 
за временно съхранение се извършва в съответствие с условията на ПУО. Отпадъците се измерват 
ежемесечно и всички измервани количества се документират съгласно условие 11.7. 
Ръководител БУТ и Е ежедневно изпълнява инструкция № 50 по условие 11.3.13. При проверките  не 
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са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия по условие 11.4.5.
При проверките / 12бр. Обобщени месечни протоколи/  не са констатирани несъответствия и не 
са предприемани коригиращи действия по условие 11.9.4.

 Доклад по Условие 11.9.6  

по изпълнение на Условие 11.5.2

В изпълнение на условие 11.5.2 е направено проучване относно предадаване за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците (посочени в табл. 5). на фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от 
ЗОУ. В табл. 5 са посочени отпадъците по видове и фирмите с които е сключен писмен договор.

 Доклад по Условие 11.9.6  

по изпълнение на Условие 11.6.3.1
С  писмо  с  вх.  №  79  /12.01.2006г.  от   “Агрия”  АД  уведомява  РИОСВ  Пловдив  за  приключване 
демонтажа  на  инсталацията  за  изгаряне  на  амбалаж.  Уведомлението  е  придружено  с  План  за 
извършване на демонтажните дейности. 

4.5 Шум

 Доклад по Условие 12.3.3  

 Жалби от живущи около площадката;  
През 2006 година не са постъпили оплаквания от дейността на Дружеството. 

 Резултати от извършени през изтеклата отчетна година   
наблюдения на общата звукова мощност на площадката; 
нивата  на  звуково  налягане  в  определени  точки  по 
оградата на площадката; нивата на звуково налягане в 
мястото на въздействие  ;   Доклад по Условие 12.2.2  

Съгласно условие 12.2.2 от КР на Дружеството измерванията се извъшват веднъж на две години. 
Данните от измерванията за 2006 година, с протокол на ИАОС Пловдив  № 0332 от 06.03.2006 година 
са отразени в таблицата по-долу.

Таблица 6. Шумови емисии
Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (A) Измерено през 

деня/ нощта
Съответствие

на границата на площадката 50 през деня Да
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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  .  -    Доклад  по   
Условие 12.2.3

Извършена  е  1бр.  проверка  за  съответствие  на  установените   нива  на  звуково  налягане  в 
определени точки по оградата на площадката, като е установено съответствие с разрешените 
нива по КР.

От  последните  шумови  измервания,  извършени  от  регионална  лаборатория  Пловдив  към  ИАОС, 
съгласно  „Методика  за  определяне  на  общата  звукова  мощност,  излъчвана  в  околната  среда  от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“,  утвърдена от 
Министъра на околната среда и водите, се установява, че нивото на шума на границата на обекта е 
40.3 dB  и не превишава пределно допустимата норма / 70  dB /.

Измерването е направено в 31 точки по контура на площадката, чиито географски координати са 
посочени в протокола от измерването.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 Доклад по Условие 13.11.3  
по изпълнение на Условие 13.10.1

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 - три броя Табл. 8 за съответните зони: почвите от зоните І-
ва(0-50m)  в  ТМ  1,  ІІ-ра(50-200m)  в  ТМ  2  и  ІІІ-та(200-400m)  в  ТМ  3  от  акредитирана 
лаборатория. Разположението на точките за мониторинг на почвата бе посочено на схемата по 
Условие 13.10.1 към  доклада за 2005 година

 Доклад по Условие 13.11.3  
по изпълнение на Условие 13.10.1.1

Резултати от собствения мониторинг на почви

Таблица 8. Опазване на почви – I зона / от 0 до 50 м /
Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултати от 
мониторинг, 

mg/kg

Честота на 
мониторинг

Съответствие

рН - 42о04'00.1 N
24о48'56.3 E

7.89 веднъж годишно Да

Цинк - 42о04'00.1 N
24о48'56.3 E

542 веднъж годишно Да

Мед - 42о04'00.1 N
24о48'56.3 E

40.7 веднъж годишно Да
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Триазини - 42о04'00.1 N
24о48'56.3 E

под 0.0005 веднъж годишно Да

Нефтопродукти - 42о04'00.1 N
24о48'56.3 E

52 веднъж годишно Да

            Таблица 8. Опазване на почви – II зона / от 50 до 200 м /
Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултати от 
мониторинг, 

mg/kg

Честота на 
мониторинг

Съответствие

рН - 42о04'00.9N
24о49'02.0E

7.79 веднъж годишно Да

Цинк - 42о04'00.9N
24о49'02.0E

369 веднъж годишно Да

Мед - 42о04'00.9N
24о49'02.0E

29.8 веднъж годишно Да

Триазини - 42о04'00.9N
24о49'02.0E

под 0.0005 веднъж годишно Да

Нефтопродукти - 42о04'00.9N
24о49'02.0E

24 веднъж годишно Да

Таблица 8. Опазване на почви – III зона / от 200 до 400 м /

Показател

Концентрация в почвите 
(базово състояние), 

съгласно КР
Пробовземна 

точка

Резултати от 
мониторинг, 

mg/kg
Честота на 

мониторинг Съответствие

рН

-

42о04'12.7N
24о49'20.2E

7.84

веднъж годишно Да

Цинк

-

42о04'12.7N
24о49'20.2E

226

веднъж годишно Да

Мед

-

42о04'12.7N
24о49'20.2E

26.7

веднъж годишно Да

Триазини

-

42о04'12.7N
24о49'20.2E

под 0.0005

веднъж годишно Да

Нефтопродукти

-

42о04'12.7N
24о49'20.2E

под 15

веднъж годишно Да
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 Доклад по Условие 13.11.1.2  
по изпълнение на Условие 13.8.1.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води – табл. 7.

 Доклад по Условие 13.11.1.2  

по изпълнение на Условие 13.8.1.1

 Резултати от собствения мониторинг на подземни води  

Производствената дейност на “Агрия”АД не е източник на преки емисии в подземните води (не се 
изпускат директно замърсители). Дружеството извършва собствен мониторинг на подземните води в 
мониторингови сондажи №№ 7 и 8 съгласно Условие 13.8.1.1. на КР. Резултатите от периодичната 
оценка за съответствие на концентрациите  на вредни вещества в подземните води с определените в 
разрешителното такива са представени в таблица № 7 . Не са установени несъответствия, всички 
показатели са под прага на замърсяване (Условие 13.13.1.)., с изключение на показателите сулфати и 
желязо в сондаж № 8. 

Таблица 7. Опазване на подземните води / Сондаж № 7 /
Показател Точка на 

пробовземане
Концентрация в 

подземните води, 
съгласно КР / праг на 
замърсяване /, mg/l

Резултати от 
мониторинг, mg/l

Честота на мониторинг Съответствие

Амоний Сондаж №7 1.2 1 два пъти годишно Да
Сулфати Сондаж №7 150 118 два пъти годишно Да
Фосфати Сондаж №7 1 0.05 два пъти годишно Да
Хлориди Сондаж №7 100 81.7 два пъти годишно Да

Цинк Сондаж №7 1000 0 два пъти годишно Да
Манган Сондаж №7 10 0 два пъти годишно Да
Желязо Сондаж №7 200 под 1 два пъти годишно Да
Кадмий Сондаж №7 5 под 1 два пъти годишно Да

Мед Сондаж №7 100 под 1 два пъти годишно Да
Олово Сондаж №7  200 под 1 два пъти годишно Да

Атразин Сондаж №7 0.5 0.012 веднъж годишно Да
Пропазин Сондаж №7 0.5 0.026 веднъж годишно Да
Симазин Сондаж №7 0.5 0.08 веднъж годишно Да

Нефтопродукти Сондаж №7 500 под 0.2 два пъти годишно Да

Таблица 7. Опазване на подземните води / Сондаж № 8 /
Показател Точка на 

пробовземане
Концентрация в 

подземните води, 
съгласно КР / праг на 
замърсяване /, mg/l

Резултати от 
мониторинг, mg/l

Честота на мониторинг Съответствие

Амоний Сондаж №8 1.2 1 два пъти годишно Да
Сулфати Сондаж №8 150 189 два пъти годишно Не
Фосфати Сондаж №8 1 0.05 два пъти годишно Да
Хлориди Сондаж №8 100 32 два пъти годишно Да

Цинк Сондаж №8 1000 0 два пъти годишно Да
Манган Сондаж №8 10 0 два пъти годишно Да
Желязо Сондаж №8 200 388 два пъти годишно Не
Кадмий Сондаж №8 5 под 1 два пъти годишно Да

Мед Сондаж №8 100 под 1 два пъти годишно Да
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Олово Сондаж №8  200 под 1 два пъти годишно Да
Атразин Сондаж №8 0.5 0.01 веднъж годишно Да

Пропазин Сондаж №8 0.5 0.006 веднъж годишно Да
Симазин Сондаж №8 0.5 0.035 веднъж годишно Да

Нефтопродукти Сондаж №8 500 под 0.2 два пъти годишно Да

 Доклад по Условие 13.11.3.2  

по изпълнение на Условие 13.10.3

Резултати  от  оценката  на  съответствие  на 
количеството  на  замърсителите  в  почвата  и  базовото 
състояние - брой извършени анализи, брой установени 
несъответствия,     причини  за  несъответствията  и   
предприети/планирани коригиращи действия;  Условие 13.9  

Съгласно графика на провеждане на собствени измервания, посочен с условие 13.10 от КР, „Агрия“ 
АД е извършила едно измерване – 1бр. проверка в рамките на 2006 година на състоянието на почвите 
в три зони.

В КР липсват гранични стойности за горепосочениете показатели, регламентиращи 
базовото състояние - концентрация в почвите - / колона II е непопълнена /.

С  резултатите  от  мониторинга  през  2006  г.  се  констатира  устойчивост  на  стойностите  на 
анализираните показатели: рН, цинк, мед, триазини и нефтопродукти.

 .Доклад по Условие 13.11.2

по изпълнение на Условие 13.9

Резултати от оценката на съответствие на 
концентрациите на вредни вещества в подземните води 
с определението в условията на КР -  брой извършени 
анализи, брой установени несъответствия, причини за 
несъответствията и предприети/планирани коригиращи 
действия

Извършени са 2 бр. проверки на:
 Сондажен кладенец №7 за съответствието на концентрациите на вредни вещества в 

подземните води.

  Сондажен кладенец №8 за съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води

Измерените  стойности  на  концентрациите  на  вредни  вещества  в  подземните  води  -  Сондажен 
кладенец №7  са  в  съответствие  с  определените  в  Условие  13.9/  Таблица  13.2   - не  се  налагат 
коригиращи действия.

Измерените  стойности  на  концентрациите  на  вредни  вещества  в  подземните  води  -  Сондажен 
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кладенец  №8  са  в  съответствие  с  определените  в  Условие  13.9/  Таблица  13.2  /изключение 
показателите сулфати и желязо/ .

При показателите сулфати и желязо се установиха  стойности  над прага на замърсяване, 
което според нас се дължи на факта, че сондажен кладенец № 8 е неексплоатационен – водите 
са застоели, в контакт с кородиралата част от сондажната тръбна арматура. По този повод със 
подаденото  заявление  за  промяна  на  разрешителното  за  водоползване  на  “Агрия”  Ад  в 
Басейнова Дирекция Вх. № 0 - 4860 / 20.10.2006 година , поискахме следната промяна: 

1. Да се променят мониторинговите сондажи за физикохимичен анализ от 7 и 8 на 1 и 3

2. Сондажи 7 и 8 да останат мониторингови за водно ниво.

 Доклад по Условие 13.11.4.1  

по изпълнение на Условие 13.2
При периодичните проверки -  11бр. в изпълнение на Условие 13.2. на КР не са установени течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

 Доклад по Условие 13.11.5  

по изпълнение на Условие 13.4
При периодичните  проверки в  изпълнение  на  Условие  13.4.  на  КР няма данни  за  разливи  и/или 
изливания  на  вредни  и  опасни  вещества  върху  производствената  площадка  /включително  и  в 
обвалните зони/.

 Доклад по Условие 13.14  

по изпълнение на Условие 13.5

Във връзка  с  изпълнение  на  Инструкция  № 58  по  Условие  13.5  е  извършвана  периодична 
проверка на целостта и здравината на площадка №5, с цел недопускане просмукване в почвата 
или подземните води.
- площадка старо депо – поз. 51 от Генплана на Дружеството
брой извършени проверки – 4 : с протоколи с номера , както следва:

 № 1 – 15.03.2006 година – без установени несъответствия 
 № 2 – 16.06.2006 година – без установени несъответствия  
 № 3 – 02.08.2006 година – без установени несъответствия  
 № 4 – 24.10.2006 година – без установени несъответствия  
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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. 
 2006 година:

Резултати по отношение на околната среда. 

№ ЗАДАЧИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ЦЕЛ

1 Създаване на СУОС
изпълнение на условията 
на КР

2
Капсуловане с прахоулавяне на 
готовия продукт в Сушилно 
отделение “НИРО” 

намаляване на 
замърсителите във 
въздуха
Условие 9.3.3

3

Проектиране и внедряване на 
линия за пневмотранспорт на 
ДТК от Сушилно отделение към 
инсталации за формулиране 

намаляване на 
замърсителите във 
въздуха
Условие 9.3.4

4

Разработване на програма и 
мерки за оптимизация на 
технологичните процеси свързани 
с отделянето на замърсители в 
отпадъчните води

намаляване на 
замърсителите в 
отпадъчните води
Условие 10.6
Срок 31.10.2006г.

5

Ревизия на канализационните 
системи по видове и актуализация 
на кадастъра на територията на 
дружеството и извън него до 
мястото на заустване в р. 
Чепеларска

ограничаване на 
въздействието върху 
подземните води
Условие 10.6
Срок 31.10.2006г.

6

Проучване, проектиране и 
изграждане на пречиствателни 
съоръжения за общия поток 
химически замърсени води

намаляване на 
замърсителите в отп. 
води
Условие 10.6

7
Саниране на площадката № 5 от 
генплана  за временно съхранение 
на опасни отпадъци 

привеждане в 
съответствие с нормите
Условие 11.3.3
Срок 30.09.2006г.

8 Обособяване на площадка за 
временно съхранение на опасни 
отпадъци в “Бетонен сборник 2-
ри водоподемник”, която да 
отговаря на изискванията на 
Приложение 2 на Наредба за 
изискванията за третиране и 
транспортиране на 

привеждане в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания
Условие 11.3.4
Срок 30.06.2006г.
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№ ЗАДАЧИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ЦЕЛ

производствени отпадъци

9

Преместване на опасните 
отпадъци съхранявани на 
площадка № 5 на площадка за 
временно съхранение на опасни 
отпадъци в “Бетонен сборник 2-
ри водоподемник”

привеждане в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания
Условие 11.3.4.1

10

Привеждане на площадката за 
временно съхранение на 
отработени масла, означена като 
№ 1 от генплана в съответствие с 
нормативните изисквания

привеждане в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания

11

Привеждане на площадката за 
временно съхранение на метални 
отпадъци, означена като № 4 от 
генплана  в съответствие с 
нормативните 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 
нормативните  изисквания 

привеждане в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания

13

Разработване и осъществяване на 
План за отстраняване на 
инсталацията за изгаряне на 
амбалаж и обезвреждане на 
потенциални замърсяващи 
остатъци с мерки за намаляване 
на замърсяването на околната 
среда

намаляване на 
замърсяването на 
околната среда

14

Класифициране на предприятието 
съгласно чл. 3 от Наредбата за 
условията и реда за издаване на 
разрешителни за изграждане и 
експлоатация на нови и 
експлоатация на действащи 
предприятия и съоръжения, в 
които се въвежда система за 
предотвратяване на големи аварии 
с опасни вещества или за 
ограничаване на последствията 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
Срок 01.01.2006г.
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№ ЗАДАЧИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ЦЕЛ

15

Разработване и осъществяване на 
План за отстраняване на 
инсталацията за изгаряне на 
амбалаж и резервоарите в склад 
за солна киселина

намаляване на 
замърсяването на 
околната среда

16

Паспортизация на всички 
пречиствателни съоръжения, 
недопускащи замърсяване на 
атмосферния въздух и създаване 
на досиета за тяхната 
експлоатация

намаляване на 
замърсителите във 
въздуха

17

Изготвяне на инструкция за 
експлоатация на 
пречиствателните съоръжения 
към всички инсталации 

намаляване на 
замърсяването на 
околната среда

18

Разработване на програма и 
внедряване на система за контрол 
и мониторинг на 
пречиствателните съоръжения 
към смукателните вентилационни 
системи във всички инсталации 

намаляване на 
замърсителите във 
въздуха
Условие 9.1.4

19

Монтаж на съоръжения за 
улавяне и обезмирисяване на 
емисиите от инсталациите за 
формулиране и разфасовка на 
течни продукти за РЗ

намаляване на 
замърсителите във 
въздуха

20

Анализ и оптимизиране на 
енергийните разходи и 
разработване на програма за 
енергийна ефективност 

намаляване разхода на 
електро и топлоенергия

21

Привеждане на параметрите на 
изпускащите устройства към 
смукателните вентилации в 
съответствие с нормативните 
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
Условие 11.2.11

22

Извършване на хидрогеоложки 
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 
довеждащите тръбопроводи към 
консуматорите 

намаляване на разхода на 
вода
Условие 10.7
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№ ЗАДАЧИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ЦЕЛ

24

Проучване, проектиране и изграж 
дане на пречистваелни 
съоръжения на общия поток 
битово-фекални води, 
осигуряващи ефект на 
пречистване в рамките на ИЕО

намаляване на 
замърсяването на 
отпадните води
Условие 10.6

25

Изготвяне на нова програма за 
управление на отпадъците в 
съответствие с изискванията на 
ЗОУ и представянето й в РИОСВ 
Пловдив

по-ефективно 
управление на 
отпадъците

26

Осигуряване на стационарен 
събирателен пункт за негодни за 
употреба оловни акумулатори в 
съответствие с изизскванията на 
приложение №2 на Наредба 
приета с ПМС №53/1999 година и 
преустановяване съхранението на 
акумулатори на открито

ефективно управление на 
отпадъците и 
безопасното им 
съхранение 

 
Забележка: изпълнено до 31.12.2006 г.

предстои за изпълнение

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

 Доклад по Условие 16.6  

по изпълнение на Условие 16.2
1. Закриване на Старата ПКЦ – условие 16.1, 16.2 и 16.8 от КР 23/2004 година – уведомление 

РИОСВ  с писмо: Обратна разписка 244/31.10.2006 година. Представен е план по условие 
16.2.

2. Закриване на складовото стопанство за течни суровини към Цех 4 и помпената станция към 
него – условие 16.1 и 16.2 от КР 23/2004 година - уведомление РИОСВ с писмо : Обратна 
разписка 252/20.11.2006 година. Представен е план по условие 16.2.

 Доклад по Условие 16.6  

по изпълнение на Условие 16.3

1. Временно  прекратяване на  работата  на  участък  „БЯЛА  линия“  към  инсталация 
„Формулиране и разфасовка на ДТК“ -  условие 16.3  от КР 23/2004 година  -  уведомление 
РИОСВ с писмо : Вх.№ 2815/23.08.2006 година. Представен е план по условие 16.3.

Причини: преразглеждане и актуализация на 
производствената програма за 2006 година

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 

72



2. Временно  прекратяване  на  работата  на  II-ра  линия  към  инсталация  „Формулиране  и 
разфасовка  на медсъдържащи препарати“ -  условие 16.3  -  уведомление РИОСВ с писмо : 
Обратна разписка .№ 257/30.11.2006 година. Представен е план по условие 16.3.

Причини:  Демонтаж  на  част  от  вентилационните 
системи,  поради  ненатовареност  и  необходимост  от 
използването им  като резервни части в експлоатираните 
вентилационно-аспирационни системи.

         3.   Временно прекратяване на дейностите на площадките или на части от тях, а именно:

1. Аминиране на органични киселини  

2. Формулиране  на  течни  продукти  за  растителна  защита  –  формулиране  на  течни   
инсектициди и фунгициди, формулиране  и разфасовка на течни хербициди.

3. Формулиране на суспензионни концентрати  

4. Формулиране на течни продукти за растителна защита в малки опаковки  

Уведомление РИОСВ с писмо с вх.№ 3065/06.10.2005г. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
7.1 Аварии

 Доклад по Условие 15.5  

по изпълнение на Условие 15.4

През 2006 година е нямало авария, свързана с последици върху околната среда. В Дружеството не са 
постъпили оплаквания или възражения.

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  2006  година  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 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2006 година , за които 
е предоставено Комплексно Разрешително №23/2004 година на “Агрия” АД 

73



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: 29.03.2007 г.

       (упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Стефан Градинаров

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор
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