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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 
  
“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 № РД-1535/30.12.2003 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”. Формата му 
дава възможност необходимата информация лесно да бъде 
прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да 
изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ, 
Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни 
вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за 
Европа(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на 
замърсявания(PRTR). Освен това включва резултатите от 
собствения мониторинг през 2005 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 - запазена е също номерацията на разделите и таблиците. 
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1. Информация 

 
1.1. Общи данни 

 

1.1.1. Име и местонахождение на инсталацията 
 
Инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
 
1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”; 
2. Инсталация “Аминиране на органични киселини”, 
 
са разположени на площадката на “Агрия” АД, Асеновградско шосе, 4009, Пловдив, 
България. 
 

1.1.2. Име на собственика и на оператора 
 
“Агрия” АД 
 

1.1.3. Регистрационен номер на разрешителното 
 
Комплексно разрешително №23/2004 г. 

 

1.1.4. Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията 
 
Асеновградско шосе 
4009, Пловдив, България 
тел., факс: ( +359 32) 63 83 69 
е-mail:agria@agria.bg 

 

1.1.5. Име на лицата за контакт 
 
д-р инж. Ботьо Захаринов - Директор“Интеграция, Екология и Качество” 
инж. Кремена Милушева – н-к “БХТ и Екология” 

 

1.1.6. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията   
 
На производствената площадка на “Агрия”АД през 2005 г. са 
извършвани следните дейности: 
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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 по две рецептури; 

 
2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – не е 

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

1. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” – формулиране 
на Пероцин Бял ВП и Пероцин 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 дейност; 

4. Формулиране и разфасовка на течни хербициди – не е извършвана 
дейност; 

5. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - не е 
извършвана 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 1.2МРа за технологични цели; АС 2 и АС 4 – 
производство на топла вода за отопление и битови цели. 

 
 
 

1.1.7. Политика по околна среда на предприятието 
 
 
Политиката по околна среда на Дружеството е насочена към: 

1. ликвидиране на последствията върху околната среда, 
произтичащи от минали въздействия в резултат от 
дейността; 
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2. намаляване на въздействията върху човека и околната 
среда; 

3. съсредоточаване на производствената дейност върху главния 
производствен процес(синтез и формулиране) чрез 
прилагането на високо ефективни технологии, изпълняващи 
изискванията на НДНТ; 

4. поетапно прекратяване на технологичните процеси с висок 
риск за околната среда; 

5. непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление 
на околната среда. 

 

1.1.8. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на 
околната среда 
 

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 ДиректорДир. 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 

 
 

1.1.9. РИОСВ, отговаряща за разрешителното 
РИОСВ-Пловдив 
бул.”Марица” № 122 
4000, Пловдив 

 

1.1.10. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията  
Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” с център в Пловдив 
ул. “Булаир” №26 
4000, Пловдив 
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1.2 Обобщена информация, изисквана в годишния доклад 
 

1.2.1.Замърсители, изпускани във въздуха 
 
От производствената дейност на “Агрия”АД се изпускат в 
атмосферния въздух следните замърсители, представени по 
изпускащи устройства: 
 
Условие 9.2.10. К1-К4 - горивни инсталации 

Емисионни норми Измерени емисии 
Параметър 

mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h 
Общ прах - -   - 

NO2 250 87 0,063 
CO 100 0  0 
SO2 35 0  0 

 
 
Условие 9.2.1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” 
 
Таблица 9.2.1-1. К5 – ИУ след промивни колони 

Емисионни норми Измерени емисии 
Параметър 

mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h 
CS2 100 *   * 
H2S 6 *   * 
NH3 30 *   * 

Общи въглеводороди 200 *   * 
* лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването, поради 
малък дебит на отделяния газ 
 
 
Таблица 9.2.1-2. К6, К7 – ИУ след сушилня за цинеб и манкоцеб* 

Емисионни норми Измерени емисии 
Параметър 

mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h 

пестициден прах (активна субстанция) 0.15  -  - 

NO2 250 0  0 
CO 170 0  0 
SO2 35 0  0 

прах общ 5 3,37 0,088 
* измерването след сушилнята за манкоцеб не е извършено, поради работа на 
инсталацията в режим за установяване на оптимални експлоатационни 
технологични параметри и влизане в нормален режим през 2006 г. – разрешение 
за ползване № СТ-12-151/06.03.2006 г. 
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Условие 9.2.3. Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”Таблица 9.2.3-1. К8 - 23 

Емисионни норми Измерени емисии Параметър 
  mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h 

пестициден прах (активна субстанция) 0.15  -  - 
прах 5 2,95 0,016 

 
 
Условие 9.2.4. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за 
растителна защита” Таблица 9.2.4 – 1. К24 - К31 

Емисионни норми Измерени емисии Параметър 
  mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h 

пестициден прах (активна субстанция) 0.15  -  - 
прах 5 * * 

* измерването не е извършено, поради липсата на устойчив режим на експлоатация 
 
 
Условие 9.2.5. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна 
защита в малки опаковки”Таблица 9.2.5 – 1. К32 

Емисионни норми Измерени емисии Параметър 
  mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h 

пестициден прах (активна субстанция) 0.15  -  - 
прах 5 * * 

* измерването не е извършено, поради липсата на устойчив режим на 
експлоатация 

 

1.2.2. Замърсители, изпускани във водите 
 
Отпадъчните води от производствената площадка на “Агрия”АД 
заустват във водоприемника река Чая(Чепеларска). Основните 
замърсители, които се наблюдават и стойностите им, измерени по 
време на собствения мониторинг са посочени по-долу в таблица 
10.1.2.1. 
 
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 таблици 
№ 13.2-1 и 13.2-2. Не са установени несъответствия. Всички 
показатели са под прага на замърсяване, а хлоридите и тежките 
метали – под екологичния праг(Условие 13.13.1.). 
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Таблица №13.2.-1 Сондаж № 7 

Показател М.единица
Резултати 

от 
измерването

Екологичен 
праг 

Праг на 
замърсяване 

Съответствие 

Активна реакция  рН 7,36 - - - 
Електропроводимост µS/cm 878 - - - 
Окисляемост(перманганатна) mg/dm3 2,2 - - - 
Обща твърдост mgeq/dm3 9,4 - - - 
Разтворени в-ва mg/dm3 671 - - - 
Амоний mg/dm3 0,27 0.12 1.2 Да 
Сулфати mg/dm3 105,6 50 150 Да 
Фосфати mg/dm3 0,44 0.1 1 Да 
Хлориди mg/dm3 26,2 30 100 Да 
Желязо µg/dm3 101 50 200 Да 
Манган µg/dm3 <1* 20 50 Да 
Кадмий µg/dm3 <1* 1 5 Да 
Мед µg/dm3 <1* 30 100 Да 
Олово  µg/dm3 <1* 30 200 Да 
Цинк  µg/dm3 <1* 200 1000 Да 
* по-малко от границата на определяне на метода 

 
 
Таблица №13.2.-2 Сондаж № 8 

Показател М.единица
Резултати 

от 
измерването

Екологичен 
праг 

Праг на 
замърсяване 

Съответствие 

Активна реакция  рН 7,41 - - - 
Електропроводимост µS/cm 845 - - - 
Окисляемост(перманганатна) mg/dm3 1,8 - - - 
Обща твърдост mgeq/dm3 10 - - - 
Разтворени в-ва mg/dm3 692 - - - 
Амоний mg/dm3 0,25 0.12 1.2 Да 
Сулфати mg/dm3 143,6 50 150 Да 
Фосфати mg/dm3 0,35 0.1 1 Да 
Хлориди mg/dm3 20,4 30 100 Да 
Желязо µg/dm3 108 50 200 Да 
Манган µg/dm3 <1* 20 50 Да 
Кадмий µg/dm3 <1* 1 5 Да 
Мед µg/dm3 <1* 30 100 Да 
Олово  µg/dm3 <1* 30 200 Да 
Цинк  µg/dm3 31 200 1000 Да 

* по-малко от границата на определяне на метода 
 
Площадка № 5 е освободена от съхраняваните отпадъци, които са преамбалирани в РР 
big bags и пренесени в бетоновата част на водоподемника на ПС ІІ подем с цел 
недопускане просмукване на замърсители в почвата или подземните води(Условие 
13.5. и Условие 13.14.). 
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1.2.3. Замърсители, изпускани в почвата 
 
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 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 е посочено на схемата по Условие 13.10.1 към настоящия 
доклад. 
 
Резултатите от мониторинга през 2005 г. показват понижение на 
концентрацията на замърсителите в почвата. Единствено 
съдържанието на цинк в І-ва зона остава все още над нормата. 

 
Условие 13.10. Собствен мониторинг на почви 
Таблица №13.3. 

Показател Честота Резултати от изследването (mg/kg) 
Зона І-ва(0-50m)   

pН Веднъж годишно 7,84 
Цинк Веднъж годишно 542 
Мед Веднъж годишно 40,7 
Триазини Веднъж годишно <0.0005* 
Нефтопродукти Веднъж годишно 52 

Зона ІІ-ра(50-200m)   
pН Веднъж годишно 7,79 
Цинк Веднъж годишно 369 
Мед Веднъж годишно 29,8 
Триазини Веднъж годишно <0.0005* 
Нефтопродукти Веднъж годишно 24 

Зона ІІІ-та(200-
400m) 

  

pН Веднъж годишно 7.89 
Цинк Веднъж годишно 226 
Мед Веднъж годишно 26.7 
Триазини Веднъж годишно <0.0005* 
Нефтопродукти Веднъж годишно <15* 

*по-малко от границата на определяне на метода 

 

1.2.4. Транспорт на замърсители извън площадката 
 
Не е извършван транспорт на замърсители извън площадката.  
 
 

1.2.5. Произведени, обработени или използвани замърсители 
 
Всички замърсители, свързани с производствения процес са 
посочени в таблиците в т.1 на т.2.1. от настоящия доклад. 
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1.2.6. Емисии на промишлени води в повърхностните води 
 
За установяване размера на емисиите на замърсителите в 
промишлените отпадъчни води се провежда собствен мониторинг в 
ТМ-1 (42о03’57.2” N, 24o48’48.0”Е). Резултатите, които се изискват по 
Условие 10.11.5. на КР са представени в следващата таблица.  
Не са установени несъответствия с индивидуалните емисионни 
ограничения с изключение на резултатите от измерването на 6 
октомври 2005 г., при което са констатирани краткотрайни 
наднормени емисии на цинк в отпадъчните води вследствие 
технико-технологични проблеми при смяната на платното на 
филтър-пресата. Веднага са отстранени проблемите и след 
поставяне на новото платно са направени измервания, доказващи, 
че съдържанието на цинк е в нормативни граници. 
 
Условие 10.1.2.1.  
Таблица 10.1.2.1. Качество на производствените и охлаждащите отпадъчни води 

Показател Ед.мярка 

Индивидуални 
емисионни 

ограничения* 
До 31.12.2011г. 

Резултати от 
измерванията Съответствие 

Количество на 
отпадъчните води m3/y 200000 200000 Да 

рН - 6,0 – 9,0 7,73 Да 
ХПК mg/dm3 150 <22** Да 
БПК5 mg/dm3 30 2,3 Да 
Неразтворени в-ва mg/dm3 50 7 Да 
Масла и мазнини mg/dm3 10 <0,3** Да 
Феноли (летливи) mg/dm3 0,5 0,15 Да 
Арсен mg/dm3 0,1 0,0019 Да 
Хром (VІ) mg/dm3 0,1 <0,05** Да 
Мед mg/dm3 0,5 <0,001** Да 
Живак mg/dm3 0,01 <0,005 Да 
Пестициди (за всяка 
субстанция поотделно) mg/dm3 0,05 <0,000001** Да 

АОХ mg/dm3 1,0 *** - 
Цинк mg/dm3 10 0,187 Да 
N-NH4 mg/dm3 20 0,38 Да 
Сулфати mg/dm3 - 383,7 - 

*Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества се базират на 
съставна проба 
** по-малко от границата на определяне на метода 
*** - не е намерена акредитирана лаборатория 
 

1.2.7. Емисии на охлаждащи води в повърхностните води 
 
Няма отделна система за отвеждане на охлаждащите води. 
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1.2.8. Емисии на битово-фекални води в повърхностните води 
 
Качеството на отпадъчните битово-фекални води се наблюдава в 
ТМ-2(42о03’58.4” N, 24o48’30.9”Е). Резултатите, които се 
изискват по Условие 10.11.6. на КР са представени в следващата 
таблица. Пробите се вземат  четири пъти годишно. Не са 
установени несъответствия с индивидуалните емисионни 
ограничения през 2005 г. 
 
Таблица 10.2.1.1. Качество на битово-фекалните води 

Показател Ед.мярка 
Резултати от 

измерванията – 
средни стойности 

Индивидуални 
емисионни 

ограничения* 

Съответствие 

Количество отпадъчни води m3/y 3000 3000 Да 
БПК5 mg/dm3 22,10 25 Да 
ХПК  mg/dm3 45,13 125 Да 
Неразтворени вещества  mg/dm3 18 35 Да 
*Индивидуалните емисионни ограничения се базират на еднократна проба  
 

1.2.9. Емисии на дъждовни води 
 
Емисиите на замърсителите в дъждовните води, напускащи 
площадката на “Агрия”АД  се наблюдават в ТМ-4(42о04’02.7” N, 
24o48’38.8”Е). Резултатите от собствения мониторинг по Условие 
10.11.7. на КР са посочени в табл. 10.3.1.1. Не са констатирани 
несъответствия през 2005г. 
 
Таблица 10.3.1.1. Качество на дъждовните отпадъчни води 

Показател Ед.мярка 
Резултати от 
измерванията 

Индивидуални 
емисионни 

ограничения* 

Съответствие 

Количество отпадъчни води m3/y 86000 86000 Да 
рН  7,78 6 – 9 Да 
Неразтворени вещества  mg/dm3 8 100 Да 
ХПК  mg/dm3 48,65 100 Да 
Цинк mg/dm3 0,38 10 Да 
Амониев азот mg/dm3 1,21 5 Да 
Сулфати mg/dm3 253,5 400 Да 
*Индивидуалните емисионни ограничения се базират на еднократна проба  

 
В изпълнение на Условие 10.7 на КР през 2005 г. са извършени 
три проверки след почистване на канализационната мрежа на 
територията на Дружеството от комисия, определена със заповед 
на директора на “Агрия”АД. Протоколите от проверките се 
съхраняват и могат да се предоставят при поискване(Условие 
10.11.8.). 
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1.2.10. Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция 
 
Условие 11.9.2. Количество на образуваните през 2005 г. отпадъци – 1 част 

О
тч
ет
ен
о

Ра
зр
еш

ен
о

О
тч
ет
ен
о

Ра
зр
еш

ен
о

т/г т/г т/т т/т

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества-хартиени торби от уротропин и 
активни субституции и от преразфасовка на цинеб и манкоцеб

15.01.10* 1,9 2 0,00055 0,0006

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества-полиетиленови торби от 
уротропин

15.01.10* 1,22 1,24 0,00035 0,0004

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им, съдържащи опасни вещества 07.04.11* 0 0,05 0,00000 0,000016

Хартиени и картонени опаковки-торби от каолин и от калциев 
карбонат 15.01.01 0,732 1,8 0,00044 0,00068

Смесени опаковки-торби от тензофикс, от сулфитаблауге 15.01.06 0,2 0,355 0,00012 0,000134
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества-хартиени торби от уротропин и 
активни субституции

15.01.10* 0 0,02 0,00000 0,00001

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества-полиетиленови торби от 
уротропин и активни субституции

15.01.10* 0 0,01 0,00000 0,000001

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества-(ръкавни филтри)

15.02.02* 0,08 0,14 0,00005 0,000053

Хартиени и картонени опаковки-торби от каолин 15.01.01 0,401 0,825 0,001 0,00246
Хартиени и картонени опаковки-торби от декстрин 15.01.01 0,001 0,018 0,000 0,00005
Хартиени и картонени опаковки-торби от сулфитаблауге 15.01.01 0,144 0,21 0,000 0,00063
Смесени опаковки (торби от тензофикс) 15.01.06 0,004 0,04 0,000 0,00012
Смесени опаковки (торби от фталоцианинов пигмент) 15.01.06 0,06 0,066 0,000 0,0002
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества(бидони от металаксил) 15.01.10* 0 0,05 0,000 0,00015

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества(хартиени торби от меден 
оксихлорид)

15.01.10* 1,366 1,55 0,004 0,00461

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества(полиетиленови торби от меден 
оксихлорид)

15.01.10* 0 1 0,000 0,003

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (хартиени торби от симоксанил) 15.01.10* 0 0,01 0,000 0,00003

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (полиетиленови торби от 
симоксанил)

15.01.10* 0 0,004 0,000 0,00001

Хартиени и картонени опаковки-етикети, кашони 15.01.01 0 0,006 0,000 0,00133

Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (смесени 
с трици разтворител при разливи-аварийна ситуация) 07.04.10* 0 0,03 0,000 0,00667

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (метални опаковки, алуминиево 
фолио)

15.01.10* 0,135 0,14 0,00024 0,000418

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри)

15.02.02* 0,01 0,01 0,000018 0,00003

Констатирани 
несъответствия

 Инсталации непопадащи в Приложение № 4 на ЗООС

 Инсталации попадащи в Приложение № 4 на ЗООС

И
нс
та
ла
ци
я

Отпадък

Наименование Код

Ф
ор
му
ли
ра
не

 н
а 
ди
ти
ок
ар
ба
ма
ти

няма не се налага

Ф
ор
му
ли
ра
не
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а 
пр
ах
оо
бр
аз
ни

 м
ед
съ
дъ
рж

ащ
и 
пр
од
ук
ти

 за
 

ра
ст
ит
ел
на

 за
щ
ит
а

Ра
зф
ас
ов
ка

 
пр
ах
оо
бр
аз
ни

 
пр
од
ук
ти

 в
 м
ал
ки

 
оп
ак
ов
ки

С
ин
те
з н

а 
ди
ти
ок
ар
ба
ма
ти

няма не се налага

Количество  отпадък
Годишно На единица продукт

Причини Коригиращи 
действия

 
 
Количествата образувани отпадъци от дейността на “Агрия”АД 
през 2005 г. са в съответствие с условията на КР. Отпадъците 
се измерват ежемесечно и всички измервани количества се 
документират съгласно Условие 11.7. При ежемесечните 
проверки(брой 12) не са констатирани несъответствия и не са 
предприемани коригиращи действия - Условие 11.9.4. Инсталациите 
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за аминиране на органични киселини и за течни и суспензионни 
прерапати за растителна защита не са работили през 2005 г. 
В изпълнение на Условие 11.5.2. са направени проучвания и 
предадени за оползотворяване въз основа на писмен договор на 
фирми, притежаващи разрешително по чл.37 от ЗУО и лиценз по 
чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали следните отпадъци: 

- 15.01.01 - Хартиени и картонени опаковки(торби от 
сулфитаблауге, етикети, кашони); 

- 17.04.05 - Желязо и стомана, 
в размер на 1542 kg - Условие 11.9.6. 
 
Условие 11.9.2. Количество на образуваните общозаводски отпадъци – 2 част 

О
тч
ет
ен
о

Ра
зр
еш

ен
о

О
тч
ет
ен
о

Ра
зр
еш

ен
о

т/г т/г т/т т/т

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, различни от упоментатите в 17.01.06 17.01.07 600 660 - -

Смесени битови отпадъци 20.03.01 115 115 - -
Опаковки от дървесни материали (дефектирали износени 
палети) 15.01.03 1 1 - -

Излезли от употреба гуми 16.01.03 0,1 0,4 - -
Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 0 0,3 - -

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
(луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) 20.01.21* 0,005 0,015 - -

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа 13.02.05* 0 0,64 - -

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (от 
компресорно отделение) 13.01.10* 0 0,04 - -

Отработен активен въглен (с изключение на 06.07.02) 06.13.02* 0,8 0,8 - -
Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 13.05.03* 0 0,1 - -
Масло от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла 13.05.06* 0 0,1 - -
Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла 13.05.07* 0 0,1 - -

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (варели от активни субстанции) 15.01.10* 2,6 10 - -

Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества (отпадъци от п-
во на пестициди от закриване на площадка гара “Филипово”) 07.04.13* 6 6 - -

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества (от 
термично третиране на отп. води от п-во на триазини и след 
формулиране на течни хербициди)

19.01.11* 22 22 - -

Констатирани 
несъответствия

Отпадъци,  генерирани от цялата площадка

И
нс
та
ла
ци
я

Отпадък

Наименование Код

не се налага

О
тп
ад
ъц
и,

  г
ен
ер
ир
ан
и 
от

 ц
ял
ат
а 
пл
ощ

ад
ка

няма

Количество  отпадък
Годишно На единица продукт

Причини Коригиращи 
действия

 
 
В съответствие с Условие 11.6.3. е прекратена експлоатацията на 
Пещта за изгаряне на амбалаж от датата на влизане в сила на 
Комплексното разрешително. През 2005 г. е извършен демонтажа й 
след изготвянето и одобряването на План за отстраняване с 
мерки за намаляване на замърсяването на околната среда 
съгласно Условие 11.6.3.1. 
 

1.2.11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни 
материали, включително използваното количество на тон продукция 

 
Определени са процесите и съоръженията с най-голяма консумация 
на вода за производствени нужди и охлаждане на площадката на 
“Агрия”АД и са изготвени инструкции за експлоатацията и 
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поддръжката им(Условие 8.1.9.3). През 2005 г. са извършени 3 бр. 
проверки за течове и ремонт на водопроводната мрежа(Условие 
8.1.9.4). 
 
 
Табл.(Условие 8.1.2) Разход на вода през 2005 г. 

За производствени цели 
Разход Условие 8.1.2.  № Наименование на инсталацията  

m3/ton  m3/година  m3/ton  m3/година  
1 Синтез на дитиокарбамати 44,5 153920 45 306000  
2 Аминиране на органични киселини Не е работила 
 
 
В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.5.2. не 
са документирани несъответствия и не са предприемани 
коригиращи действия(Условие 8.2.6.2.). 
 
 
Табл.(Условие 8.2.1) Консумация на електро- и топлоенергия през 2005 г. 

Електроенергия Топлоенергия 

Разход Условие 8.2.1. Разход Условие 8.2.1. № Наименование на 
инсталацията  

kWh/t kWh/год. kWh/t kWh/t kWh/год. kWh/t 

1 Синтез на 
дитиокарбамати 301 1039687 500 730 2524200 1300 

2 Аминиране на 
органични киселини инсталацията не е работила 

 
 
 
Табл.(Условие 8.3.1.3) Консумация на пр. газ през 2005 г. 

Разход Условие 8.3.1.3.   Наименование на инсталацията  
тона/год. тона/год. 

1 Синтез на дитиокарбамати 
1.1 NIRO 300 300 
1.2 KONVEX 104 380 

 
 
С направената оценка за сравнение на вложените през 2005 г. 
количества суровини, спомагателни материали и горива с 
определените разходни норми в таблици 8.3.1.1 – 8.3.1.3. на КР 
не се установяват несъответствия(Условие 8.3.3.2.). 
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Таблица 8.3.1.1.( Условие 8.3.1.1. ) Консумация на суровини през 2005 г. – 1 част 
Инсталация/суровина Консумация на суровини Констатирани 

несъответствия 

Годишно На единица продукт     

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
У
сл
ов
ие

 8
.3

.1
.1

 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
У
сл
ов
ие

 8
.3

.1
.1

 

Наименование 

т/г т/г т/т т/т 

Причини Коригиращи 
действия 

 Инсталации попадащи в Приложение № 4 на ЗООС 
Синтез на дитиокарбамати 

Сяровъглерод 1780,686 3950 0,515 0,58 
Етилендиамин 701,092 1500 0,203 0,225 
Цинков сулфат монохидрат 1630,247 1800 0,472 0,6 
Уротропин 49,665 110 0,014 0,02 
Натриева основа 100% 924,289 3980 0,267 0,305 
Манганов сулфат монохидрат 601,362 3950 0,580 0,58 
Течен азот  482,77 1400 0,140 0,21 
Сулфитаблауге 49,748 350 0,014 0,045 
Тензиофикс BCZ 0,959 50 0,0075 0,008 
Хидродис 100 Р 9,201 105 0,014 0,015 
Хидродис 100 Р 5 1 35 0,005 0,005 
Супражил 3,206 55 0,008 0,008 
Каолин 25,973 450 0,1 0,1 
Багрило 0 300 0,000 0,03 

няма не се налага 

Аминиране на органични киселини – не е работила 
2,4 Д киселина 100% 0 1200 0,000 0,601 
Диметиламин 60% 0 432 0,000 0,216 

Глифозатна киселина 0 750 0,000 0,375 

Изопропиламин 100% 0 320 0,000 0,16 

няма не се налага 
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Таблица 8.3.1.1. (Условие 8.3.1.1. ) Консумация на суровини през 2005 г. – 2 част 
Инсталация/суровина Количество суровини Констатирани 

несъответствия 
Годишно На единица продукт

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
У
сл
ов
ие

 
8.

1.
9.

1 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
У
сл
ов
ие

 
8.

1.
9.

1 

Наименование 

т/г т/г т/т т/т 

  
Причини 

  
Коригиращи 
действия 

 Инсталации, непопадащи в Приложение № 4 на ЗООС - опасни суровини 
Меден оксихлорид 58 % 235,503 500 0,627 0,7 
Симоксанил 100% 0,157 20 0,042 0,042 
Металаксил 0 100 0,000 0,082 

няма не се налага 

Делтаметрин 0 2,5 0,000 0,025 
Диметоат 0 40 0,000 0,405 
Трифлуралин 0 50 0,000 0,245 
Квазилофоп–р-етил 0 5 0,000 0,051 
Аризол 78 А 0 350 0,000 0,68 
Пендиметалин 0 35 0,000 0,33 
Циперметрин 100 % 0 5 0,000 0,051 
Хлорпирифос 100 %  0 50 0,000 0,51 
Сумитион 0 50 0,000 0,485 
Алахлор 0 50 0,000 0,485 

няма не се налага 

Дифлубензурон 0 25 0,000 0,495 няма не се налага 
 
Таблица 8.3.1.2.( Условие 8.3.1.1. )Консумация на спомагателни материали през 2005 г. 

Инсталация/ спомагателни 
материали 

Количество спомагателни 
материали Констатирани несъответствия 

Годишна консумация 
Отчетено Разрешено Наименование 

т/г т/г 

  
Причини 

  
Коригиращи действия

Синтез на дитиокарбамати 
Дeминерализирана вода 11740 60000 
Контейнери ПП 0 600 
Торби 70070 300000 
Етикети 29600 180000 

няма не се налага 

 
През 2005 г. са извършени три 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. Складовите 
помещения са в синхрон с условията на КР – с подходяща подова 
изолация и без гравитачна връзка с канализацията; с действаща 
вентилация. Не са забелязани условия и предпоставки за 
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замърсяване на почвите и подземните води от складовите 
площи(Условие 8.3.4.16.3.). 
 
 

1.2.12. План на целите и задачите в управлението на околната среда 
 
В “Агрия”АД – Пловдив се работи по опазването на околната 
среда чрез ограничаване на замърсителите, свързани с 
производствената дейност и въвеждането на технологии и 
инсталации, отговарящи на изискванията на НДНТ. Провежданата 
екологична политика на Дружеството е в синхрон с програмата 
RESPONCIBLE AND CARE/Oтговорност и грижа/ в химическата 
промишленост, целяща да използва всички възможни средства, за 
да подобри трайно безопасността, защитата на околната среда и 
на човешкото здраве чрез: 
 
I.Прилагане от целия персонал на ясна политика за защита на човека и околната среда 
чрез: 
 
1. използване на всички възможни средства за защита на околната 

среда; 
2. работа за непрекъснато намаляване на въздействието на 

производствените дейности върху околната среда; 
3. подчиняване на дейността на гаранциите за чиста и 

здравословна околна среда; 
4. организиране на собствен мониторинг за отпадъчните газове, 

отпадъчните води, твърдите отпадъци и енергетийните разходи; 
5. работа за най-рационалното използване на наличните суровинни 

ресурси чрез прилагането на чисти технологии; 
6. предотвратяването и намаляването на образуването на 

отпадъци; 
7. управление на съоръженията по безопасен начин 
 
 II.Сигурност за това, че ефектът на крайните продукти е установен и са минимизирани 
вредните въздействия 
 
III. Проследяване на крайните продукти и след тяхната употреба и тяхното въздействие 
върху околната среда, здравето на хората и повишаване на жизнения стандарт 
 
IV. Информиране в дух на отворен диалог и на взаимно уважение и съпричастност, 
работещите в дружеството и обществеността 
 
V. Участие при определяне на бъдещите цели и развитието на стандартите.  
 

1.2.13. Доклад по програмата за управление на околната среда 
 
Направен е в т.4 от този доклад. 

Комплексно разрешително № 23/2004 г. на “Агрия”АД 
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1.2.14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсители 
 
Годишните количества на замърсителите, които се отделят във 
въздуха и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са определени 
въз основа на извършените лабораторни анализи и представени в 
следващата таблица(Условие 9.7.3.): 

№ CAS номер Замърсител Ед.мярка Количество за 2005 г. 

2# 630-08-0 Въглероден оксид(CO) Kg 0 

3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) Kg 2641212 

8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) Kg 1014 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) Kg 0 

86#  Фини прахови частици <10µm 
(PM10) 

Kg 532 

 
Годишните количества на замърсителите, които се отделят с 
отпадъчните води и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са 
представени в следващата таблица(Условие 10.1.4.3 ). Те са 
изчислени въз основа на резултатите от собствения мониторинг. 
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. 

№ CAS номер Замърсител Ед.мярка Количества за 2005 г. 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му (като As) Kg 0.38 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) Kg <10 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му (като Cu) Kg <0,2 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му (като Hg) Kg <1 

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му (като Zn) Kg 37.4 

71# 108-95-2 Феноли (като общ C) Kg <20 
 

1.2.15. Емисии на шум в околната среда 
 
От последните шумови измервания, извършени от Регионалната 
лаборатория-Пловдив към ИАОС, съгласно “Методика за определяне 
на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в 
мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната 
среда със Заповед №:РД-536/27.12.99г. се установява, че нивото 
на шума на границата на обекта(разположена най-близко до 
геометричния център на източниците на шум) е 40.3 dB(A) и не 
превишава пределно допустимата норма/70 dB(A)/. Измерването е 
направено в 31 точки по контура на площадката, чиито 
географски координати са посочени в протокола от изследването. 
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1.2.16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на 
съоръженията, констатираните течове и отстраняването им 

 
През 2005 г. са извършени три 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. Складовите 
помещения са в синхрон с условията на КР – 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 
лощи(Условие 8.3.4.16.3.). п
 
При периодичните проверки в изпълнение на Условия 13.2. и 
13.4. на КР няма данни за течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, разливи върху производствената 
площадка или в обваловките на складовите стопанства(Условие 
13.11.4.1. и Условие 13.11.5.). 
 

1.2.17. План за прекратяване дейността на инсталацията 
 
Разработени са планове за: 

1. временно спиране на инсталацията за синтез на Цинеб; 
2. отстраняване на инсталацията за изгаряне на амбалаж; 
3. консервация на парокотелната централа и резервоарното 

стопанство към нея, 
включващи всички дейности, които трябва да се изпълнят, 
необходимите количества реагенти по видове и финансовите 
разходи за тях. 
 

1.2.18. Обобщение на оплакванията 
 
През 2005 г. не са постъпили оплаквания в “Агрия”АД, касаещи 
дейността на инсталациите. 
 

1.2.19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешителното  
 
На 6 октомври 2005 година при смяна на платно на филтър-
пресата е констатирано наднормено замърсяване на отпадъчните 
води по показателя цинк с краткотраен характер. След повторно 
пробонабиране и изследване на отпадъчните води е установено, 
че показателите са в норма. С писмо изх.№ 1032/10.10.2005 г. е 
информирана РИОСВ-Пловдив(Условие 7.5.). 
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2. Докладване на замърсителите в околната среда 
 

Всички данни от собствения мониторинг за предходната 
календарна година са представени във формата на Образеца на 
ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Представените данни са 
получени въз основа на измервания. Не се забелязва намаляване 
на количеството на замърсителите, поради непостоянна 
производствена програма и нарастване на количеството на 
произведената продукция. Произведената продукция по години 
расте и е посочена в таблицата по-долу: 

 
Година Произведена продукция в тонове 

2003 3021 
2004 3701 
2005 6045 

 

2.1 Замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; производство, 
обработката и употребата на замърсители  

 

В Табл. 1 са докладвани само тези параметри, за които емисиите 
превишават зададените прагове. Мястото в таблицата на 
останалите е маркирано с тире “-“, за да се покаже, че прагът 
не е превишен. 

В “Агрия”АД са превишени през 2005 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. 

 
Таблица 1. Изпускания по 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) - - - - * 

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

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

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

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

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му 
(като Cr) - - - - - 
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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. 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му 
(като Cu) - - - - 77 000* 

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

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му 
(като Zn) - - - - 591890* 

40#  Халогенирани орган. 
съедин. (като AOX) - - - - - 

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

86#  Фини прахови частици 
<10µm (PM10) - - - - * 

* Посочените количества са използвани като суровини в производствения 
процес. 

2.2 Емисии във въздуха 
 

Емисиите по изброените в Табл. 1 параметри са маркирани с тире 
“-“, понеже стойностите им за 2005 г. не превишават зададените 
прагове. 

 
Таблица 2.Емисии във въздуха 

Параметър Ед. Разрешена 
емисия 

2003 г. 2004 г. 2005 г. Бр.проби 
през 

2005 г. 

 % 
съответствие 

РМ10 Kg 6402 228 270 532 3 100 
Други*  

NO2 Kg 22837 498 507 1014 2 100 
CO Kg 77475 0 0 0 2 100 
SO2 Kg 17267 0 0 0 2 100 

 
 
“Агрия”АД поддържа оптимален работен режим на пречиствателните 
съоръжения в съответствие с инструкциите за експлоатацията им. 
През 2005 г. не са установени несъответствия в стойностите на 
контролираните параметри по време на извършените 12 броя 
проверки(Условие 9.1.6.3.).  
В резултат от собствения мониторинг и оценката на 
документираните по Условие 9.7.1. стойности на контролираните 
параметри с определените в разрешителното емисионни норми не 
са установени несъответствия, налагащи предприемането на 
коригиращи действия(Условие 9.7.2.). 
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2.3. Емисии във водни обекти/канализации 
 

Замърсителите, отделени с отпадъчните води, касаещи PRTR са 
представени в т. 2.1 на настоящия ГДОС. Замърсителите, 
отделени с производствените и охлаждащите отпадъчни води, а 
също с битово-фекалните и дъждовните са посочени в  следващите 
таблици. 

 

2.3.1 Емисии на производствени води във водни обекти/канализация 
 
 
Таблица 3. Изпускани производствени води във водни обекти/канализация 

Параметър Ед. Разрешена 
емисия 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Бр. 
проби 
2005г. 

% 
Съответствие 
за 2005 г. 

Всяка емисия, докладвана в 
параграф 2.1 Kg  

Арсен и съединенията му 
(като As) Kg 20 0,6 0,34 0,38 1 100 

Хром и съединенията му 
(като Cr) Kg 20 <1.75 <8,85 <10 1 100 

Мед и съединенията му 
(като Cu) Kg 100 2.45 <0.18 <0.2 1 100 

Живак и съединенията му 
(като Hg) Kg 2 <0,88 <0,89 <1 1 100 

Халогенирани орган. 
съедин. (като AOX) Kg 200 -* -* -* 0 - 

Феноли(като общ C) Kg 100 <0.35 26.55 30 1 100 
Цинк и съединенията му 
(като Zn) Kg 2000 7980 1706 37.4 12 85 

Други  

Обем m3 200000 175000 177000 200000 12 100 
Неразтворени в-ва Kg 10000 4725 60357 1400 12 100 
БПК Kg 6000 2600 2275 460 12 100 
ХПК Kg 30000 34300 5310 4400 12 100 
N-NH4 Kg 4000 1295 73 76 12 100 
Сулфати Kg - 1201900 102306 76740 12 - 
Масла и мазнини Kg 2000 <1.75 <60 <60 1 100 

*  не е намерена акредитирана лаборатория 

 

2.3.2 Емисии на охлаждащи води 
 

Няма отделна канализация за охлаждащите води. 
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2.3.3 Емисии на битово-фекални води 
 
Таблица 5. Изпускани битово-фекални води във водни обекти 

Параметър Единица Разрешени 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Обем m3 3000 3000 3000 3000 
Други*   
БПК5 Kg 75 55 7 66 
ХПК Kg 375 136 149 135 

Неразтворени в-ва Kg 105 129 92 54 

* “Други” се отнася до всеки друг параметър, включен в конкретното 
разрешително. 

2.3.4 Емисии на дъждовни води 
 
Таблица 6. Изпускания на дъждовни води във водни обекти  

Параметър Единица 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
рH - 7,2 7,5 7,78 
ХПК Kg 5332 2631,6 4183,9 
Други*  
Неразтворени в-ва Kg 3182 2218,8 688 
Цинк Kg 86 86 104,06 
N-NH4 Kg 0 8,6 257,14 
Сулфати Kg 14190 16942 21801 

* “Други” се отнася до всеки друг параметър, включен в разрешителното. 

 

2.4.Управление на отпадъците 
 
 Таблица 7. Образувани отпадъци на площадката – 1 част 

О
тп
ад
ъц
и 

об
ра
зу
ва
ни

 за
 

го
ди
на

С
р.

 п
ро
из
в.

 
К
ол
ич
ес
тв
о 
на
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иц
а

К
ол
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тв
о 
на

 т
он

 
пр
од
ук
ци
я

О
па
се
н

Тр
ет
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ан
е 
на

 
мя
ст
о

Тр
ан
сп
ор
ть
ор

 н
а 

от
па
дъ
ка

К
ра
йн
о 

на
зн
ач
ен
ие

т/год. т/седмица т/т да/не да/не

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества

15.01.10* 3,12 0,0600 0,00090 да да
нает 

специализиран 
автотранспорт

обезвреждане

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни води на 
мястото на 

образуването им, 
съдържащи опасни 

вещества

07.04.11* 0 0,0000 0,00000 да не - обезвреждане

 Инсталации попадащи в Приложение № 4 на ЗООС

КодНаименование на 
отпадъка

И
нс
та
ла
ци
я

С
ин
те
з н

а 
ди
ти
ок
ар
ба
ма
ти

 
Управлението на отпадъците се извършва въз основа на 
актуализирана Програма. Обобщените количества на образуваните 
на площадката отпадъци през 2005 г. са докладвани в Таблици 7 
и 8. Докладването по инсталации и съгласно условията на КР е 
направено в т.1.2.10 на настоящия Доклад. 
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Таблица 7. Образувани отпадъци на площадката – 2 част 

О
тп
ад
ъц
и 

об
ра
зу
ва
ни

 за
 

го
ди
на

С
р.

 п
ро
из
в.

 
К
ол
ич
ес
тв
о 
на

 
се
дм

иц
а

К
ол
ич
ес
тв
о 
на

 т
он

 
пр
од
ук
ци
я

О
па
се
н

Тр
ет
ир
ан
е 
на

 
мя
ст
о

Тр
ан
сп
ор
ть
ор

 н
а 

от
па
дъ
ка

К
ра
йн
о 

на
зн
ач
ен
ие

т/год. т/седмица т/т да/не да/не

Хартиени и картонени 
опаковки 15.01.01 0,732 0,0141 0,00044 не не оползотворяване

Смесени опаковки 15.01.06 0,2 0,0038 0,00012 не не оползотворяване

Абсорбенти, 
филтърни материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 

вещества

15.02.02* 0,08 0,0015 0,00005 да да
нает 

специализиран 
автотранспорт

обезвреждане

Хартиени и картонени 
опаковки 15.01.01 0,546 0,0105 0,00145 не не оползотворяване

Смесени опаковки 15.01.06 0,064 0,0012 0,00017 не не оползотворяване

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества

15.01.10* 1,366 0,0263 0,00364 да да обезвреждане

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества

15.01.10* 0,135 0,0026 0,00024 да да обезвреждане

Абсорбенти, 
филтърни материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 

вещества

15.02.02* 0,01 0,0002 0,00002 да да обезвреждане

Формулиране 
на течни 
продукти

Разфасовка на 
течни продукти 

Инсталация през 2005 г. не е работила

Инсталация през 2005 г. не е работила

нает 
специализиран 
автотранспорт

нает 
специализиран 
автотранспорт

 Инсталации непопадащи в Приложение № 4 на ЗООС

Ра
зф
ас
ов
ка

 п
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хо
об
ра
зн
и 
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ук
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ак
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Таблица 8. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадъци Количество 
2003 г. в t/год. 

Количество 
2004 г. в t/год. 

Количество 
2005 г. в t/год.

Общо отпадъци, оползотворени на площадката  0 0 0 
Общо отпадъци, оползотворени извън площадката  2,5 22,250 1,542 
Общо отпадъци, обезвредени на площадката  48 5,230 4,711 
Общо отпадъци, обезвредени извън площадката  0 0 0 
Общо оползотвор. отпадъци  2,5 22,250 1,542 
Общо обезвредени отпадъци 48 5,830 4,711 
Общо генерирани отпадъци 50,5 28,080 6,253 
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2.5 Шум 
Резултатите от последния проведен мониторинг на шум съгласно 
Заповед №РД 536/27.12.1999 г. МОСВ са представени в Таблица 9. 

 
Таблица 9. Измервания нивата на шум 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB(А) 

Измерено през деня 
 

Период на провеждане на 
измерването 

% 
съответствие 

На границата 
на площадката 
на “Агрия”АД 

50 Да 06.03-14.03.2006 г. 100 

 

2.6. Контрол от страна на Регионалната Инспекция 
 

При проверка на РИОСВ-Пловдив е извършено пробовземане на 
отпадъчни води от Инсталацията за синтез на ДТК. Резултатите 
от изследванията установяват наднормено съдържание по 
показателя цинк. 

“Агрия”АД констатира, че замърсяването е било с краткотраен 
характер, вследствие на проблеми при смяна на платно на 
филтър-пресата. След повторно пробонабиране и изследване на 
отпадъчните води е установено, че показателите са в норма. С 
писмо изх.№ 1032/10.10.2005 г. е информирана РИОСВ-Пловдив. 

 

 

3. Потребление на енергия, вода и суровини 
 

3.1 Потребление на енергия  
 

 
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 е представен 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). 
Консумираната енергия е докладвана по вида на използваното 
гориво, а отчитането е в MWh. Потреблението на енергия е 
представено съгласно формата, зададен в Таблица 10. 
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Табл.( Условие 8.2.6.1.) Консумация на ел.енергия и топлоенергия през 2005 г. 

Електроенергия Топлоенергия 
Разход Условие 8.2.1. Разход Условие 8.2.1. № Наименование на 

инсталацията  
kWh/t kWh/год. kWh/t kWh/t kWh/год. kWh/t 

1 Синтез на дитиокарбамати 301 1039687 500 730 2524200 1300 

2 Аминиране на органични 
киселини инсталацията не е работила 

3 Формулиране на 
дитиокарбамати 98 162178         

4 
Формулиране на 
прахообразни 
медсъдържащи продукти 

150 56344         

5 Формулиране на течни 
фунгициди и инсектициди инсталацията не е работила 

6 Формулиране на течни 
хербициди инсталацията не е работила 

7 Формулиране суспенсионни 
концентрати инсталацията не е работила 

8 Разфасовка на прахообразни 
продукти в малки опаковки 76 42683         

9 
Разфасовка на течни 
продукти за РЗ в малки 
опаковки 

инсталацията не е работила 

 

 

 

 
Таблица 10. Потребление на енергия за инсталацията "Синтез на дитиокарбамати" 

Средно месечно потребление в 
МWh за: Източник на енергия  

2003 г. 2004 г. 2005 г. 

 МWh/тон 
продукция* за 

2005 г. 

 МWh/тон 
продукция* съгл. 
КР - Условие 8.2.1 

Мазут 0 0 0 0 - 
Лек мазут 0 0 0 0 - 
Природ. газ 151 224 488 1,7  - 
Ел. ток 27 28 87 0,3 0,5 
Въглища 0 0 0 0 - 
Лигнитни в. 0 0 0 0 - 
Доведена на 
площадката пара 175 238 210 0,7 1,3 
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3.2 Потребление на вода 
 
Данни за използваната вода по инсталации са представени в 
таблицата по-долу(Условие 8.1.9.1). 

За производствени цели 

Разход Условие 8.1.2.  № Наименование на инсталацията  

m3/ton  m3/година  m3/ton  m3/година  

1 Синтез на дитиокарбамати 44,5 153920 45 306000  

2 Аминиране на органични киселини не е работила 

3 Формулиране на дитиокарбамати 0 0  - -  

4 Формулиране на прахообразни 
медсъдържащи продукти за РЗ 0 0  -  - 

5 Формулиране на течни фунгициди и 
инсектициди не е работила 

6 Формулиране на течни хербициди не е работила 

7 Формулиране суспенсионни концентрати не е работила 

8 Разфасовка на прахообразни продукти за 
РЗ в малки опаковки 0 0  - -  

9 Разфасовка на течни продукти за РЗ в 
малки опаковки не е работила 

 
  

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.8.2 за 
оценка на съответствието на документираната консумация на 
производствена вода със стойностите в Условие 8.1.2 за всяка 
от инсталациите не са установени несъответствия(Условие 
8.1.9.2). Вследствие монтажа на водомерни устройства по Условие 
8.1.3, изготвянето на списък с оборудването, свързано с най-
голяма консумация на вода и прилагането на инструкциите по 
Условие 8.1.5 са открити и отстранени течове по водопроводната 
мрежа(Условие 8.1.9.3). Стойностите на използваните водни 
количества са представени в Таблица 11 съгласно формата, зададен 
в Образеца на ГДОС. 
 
Таблица 11. Потребление на вода 

Източник на 
води 

2003 г. 
ср.месечно 
потребл. на 
промишл. 
води 

2003 
ср.месечно 
потребл. на 
битови води 

2004 г. 
ср.месечно 
потребл. на 
промишл. 
води 

2004 г. 
ср.месечно 
потребл. на 
битови води 

2005 г. 
ср.месечно 
потребл. на 
промишл. 
води 

2005 г. 
ср.месечно 
потребл. на 
битови води 

2005г. на 
тон 

продукт 

Ниво на 
НДНТ за 
потребл. 
на води/ 
тон 

продукт  
Подпочв. 
води на 

площадката 
10711 838 13122 1026 12827 250 44,5 45 

Повърхн. 
води на 

площадката 
0 0 0 0 0 0 0 - 

Общинско 
водоснабд. 0 0 0 0 0 0 0 - 
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3.3 Потребление на суровини 
Таблица 12. Потребление на суровини 

Потребление на суровини 

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Ниво на НДНТ 
Суровина CAS № 

kg kg kg т/т 

Инсталации попадащи в Приложение № 4 на ЗООС 

Синтез на дитиокарбамати 
Сяровъглерод 75-15-0 720440 1104380 1780686 0,58 
Етилендиамин 107-15-3 286880 441830 701092 0,225 
Цинков сулфат монохидрат 7733-02-0 801610 1009210 1630247 0,6 
Уротропин 100-97-0 23730 31250 49665 0,02 
Натриева основа 100% 1310-73-2 90000 657180 924289 0,305 
Манганов сулфат монохидрат 7785-87-7 0 74670 601362 0,58 
Течен азот    8170 159810 482770 0,21 
Сулфитаблауге   24270 204860 49748 0,045 
Тензиофикс BCZ   10000 13450 959 0,008 
Хидродис 100 Р   0 1400 9201 0,015 
Хидродис 100 Р 5   0 0 1000 0,005 
Супражил   0 480 3206 0,008 
Каолин   67420 123200 25973 0,1 
Багрило   4050 14410 0 0,03 
Аминиране на органични киселини 
2,4 Д киселина 100% 107-21-1 0 0 0 0,601 
Диметиламин 60% 124-40-3 0 0 0 0,216 
Глифозатна киселина   0 0 0 0,375 
Изопропиламин 100%   0 0 0 0,16 

Инсталации непопадащи в Приложение № 4 на ЗООС 
Инсталация Опасни суровини   

Меден оксихлорид 
58 % 

1332-40-7 
1332-65-6 148400 188880 235503 0,7 

Симоксанил 100% 57966-95-7 200 130 157 0,042 

Формулиране на 
прахообразни 
медсъдържащи 
продукти Металаксил 70630-17-0 0 140 0 0,082 

Делтаметрин   0 0 0 0,025 
Диметоат   0 0 0 0,405 
Трифлуралин   0 0 0 0,245 
Квазилофоп–р-етил 94051-08-8 0 750 0 0,051 
Аризол 78 А 1330-20-7 0 45560 0 0,68 
Пендиметалин   0 0 0 0,33 
Циперметрин 100 %   310 250 0 0,051 
Хлорпирифос 100 
%  2921-88-2 3060 2550 0 0,51 

Сумитион   0 0 0 0,485 

Формулиране на 
течни продукти 
за РЗ 

Алахлор 15972-60-8 0 0 0 0,485 
Формулиране на 
суспензионни 
концентрати 

Дифлубензурон   540 0 0 0,495 
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Потреблението на суровини е докладвано по формата, зададен в 
Таблица 12. 
 

4. Управление на дейността 
 

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие 
 

През 2005 г. са изпълнени посочените по-долу дейности от 
Инвестиционната програма за привеждане на дейностите, извършвани на 
производствената площадка на “Агрия”, съгласно условията  на Комплексното 
разрешително на стойност 301 300 лв.: 
 

1. Капсуловане с прахоулавяне на готовия продукт в Сушилно 
отделение “НИРО” – 25000 лв.; 

2. Проектиране и внедряване на линия за пневмотранспорт на 
ДТК от Сушилно отделение към инсталации за формулиране 
– 80000 лв.;  

3. Извършване на контролни лабораторни измервания на 
емисиите от промивни колони в инсталацията за синтез на 
ДТК и при необходимост включване в системата за контрол 
и мониторинг - 500 лв.; 

4. Изготвяне на инструкции за експлоатация на 
пречиствателните съоръжения към всички инсталации - 
15000 лв.; 

5. Анализ и оптимизиране на енергийните разходи и 
разработване на “Програма за енергийна ефективност “ – 
5000 лв.; 

6. Подаване на декларация и извършване на дейности за 
консервиране на сондаж № 7 – МОНИТОРИНГОВ – 1000 лв. И 
извършване на замервания на водните нива в сондажите, 
съгласно условия в разрешителното за водоползване -  
10000 лв.; 

7. Създаване на функционална единица в структурата на 
управление на Дружеството, отговаряща за състоянието и 
обслужването на канализационната мрежа, оптималния 
режим на работа на пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води, техния контрол и наблюдение;  

8. Създаване на технологична инструкция за поддръжка на 
оптимален работен режим на всички пречиствателни 
съоръжения, със списък на технологичните параметри, 
чието контролиране осигурява оптимален режим на всяко 
едно от тях – 2000 лв.; 

9. Контролиране количеството и състава на отпадъчните води 
на вход и изход на пречиствателните съоръжения – 
5000лв.;  

10. Създаване на цялостна организация на дейностите по 
управление на отпадъците в Дружеството; 
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11. Разработка и изпълнение на Програма за саниране на 
площадката за опасни отпадъци и тяхното крайно 
обезвреждане/депониране/ - ВОДОПОДЕМНИК при ПС ІІ подем 
– 100000 лв.; 

12. Привеждане на настоящите складове за отпадъци в 
съответствие с нормативните изисквания – 500 лв.; 

13. Разработване и изпълнение на План за отстраняване на 
инсталацията за изгаряне на амбалаж и обезвреждане на 
потенциалните замърсяващи остатъци с мерки за 
намаляване на замърсяването на околната среда–20000лв.; 

14. Обособяване на площадка за съхранение на метални 
отпадъци - преглед на събраните метални отпадъци и 
предаване на ненужните за рециклиране – 30000 лв.; 

15. Осигуряване на стационарен събирателен пункт за негодни 
акумулатори – 1500 лв.; 

16. Осигуряване на закрит склад за отработени масла и 
съхранението им разделно по групи – 800 лв.; 

17. Разработване и осъществяване на Проект за привеждане на 
Площадката за съхранение на метални варели в 
съответствие с нормативните изисквания, въвеждане на 
маркировка на съдовете, в които се съхраняват временно 
опасни отпадъци – 5000 лв.; 

18. Разработване на проект за актуализация на Програмата за 
управление на отпадъците съгласно новите изисквания на 
ЗУО - 2000 лв. 

От извършения собствен контрол и мониторинг през 2005 г. не се 
установяват замърсители, несъответстващи на изискванията на 
условията на КР. Количеството на използваните вода, суровини, 
ел.енергия и горива в производствения процес, както и 
образуваните отпадъци изпълняват поставените изисквания.  
Резултатите от изпълнението на допълнителните оценки на 
подземните води и почвите по Условия 13.8.1. и 13.10.1. на КР, 
представени в т.1.2.2 и 1.2.3 на настоящия ГДОС показват 
подобряване на качеството на подземните води и почвите в 
сравнение с предходните години. 

 
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; 
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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. 

 

 

4.2 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 № 96/28.10.2005 г. на изп.директор на 
дружеството. През 2005 г. дейностите по управлението на 
околната среда включват: 

1. Изпълнението на Инвестиционна програма за привеждане на 
дейността на “Агрия”АД в съответствие с условията на КР за 
периода 2004-2008 г. – отчетено е изпълнение на мероприятия 
на стойност 301300 лв.; просрочените мероприятия са на 
стойност 31000 лв.; 

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 на  
определените показатели в изпълнение на условията на КР и 
програмите за собствен мониторинг на атмосферния въздух, 
отпадъчните води, подземните води и почвите; 

6. Водене на регистър за разхода на вода, енергии, суровини, 
спомагателни материали и горива; 
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7. 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; 

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

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

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

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

12. Водене на регистър на проведените обучения, броя на 
участниците, мястото на провеждане и финансовите средства в 
изпълнение на програмата за обучение на производствения и 
техническия персонал през 2005 г.  

За регистъра на емисиите на замърсители е докладвано по 
формата, зададен в Таблица 13(а). Всяка от колоните за загуби 
включва използвания метод на измерване - използвани са 
кодовете в Таблица 13(б). 

 
Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители 
№ 

Име на 
замърсител 

CAS 
номер 

Входящи  
kg/год. 

Използвани 
бруто 

kg/год. 

Загуба 
във 

въздух 
kg 

Загуба 
във 
води 

kg 

Загуба 
като 

отпадък 
kg 

Съдърж. в 
продукт 

kg 

Загуба, 
неорг.  
емисии 

kg 

20# 
Мед и 
съединенията 
му (като Cu) 

7440-
50-8  77000(М) 77000(М) 0 0 10(С) 76990(М) 0 

24# 
Цинк и 
съединенията 
му (като Zn) 

7440-
66-6  591890(М) 591890(М) 0 37(М) 0 591853(М) 0 

 
Таблица 13(б). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители 

Метод Код 
Директно измерване M 
Инженерна оценка E 
Материален баланс C 
Други O 

 

4.3  Извеждане от експлоатация на инсталацията 
 
“Агрия”АД има разработени и актуализирани Планове за: 

1. временно спиране на инсталацията за синтез и сушене на 
Цинеб; 

2. консервация на Парокотелната централа, 
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През 2005 г. са разработени и утвърдени следните Планове за 
прекратяване на дейността на: 

1. Пещ за изгаряне на отпадъци; 
2. Площадка № 5 за временно съхранение на опасни отпадъци, 

в съответствие с Условие 16.2. на КР, които се съхраняват на 
площадката. 
Всички действия, предвидени с Плановете са изпълнени в 
определения срок(Условие 16.6.). 
Във връзка с актуализацията на инвестиционните намерения на 
“Агрия”АД се констатира, че могат да бъдат използвани 
наличните резервоари в складовото стопанство, за които беше 
предвиден демонтаж. За настъпилите промени е уведомена РИОСВ-
Пловдив с писмо изх.№ 62/11.01.2006 г.  
 

5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания 
 

5.1 Инциденти 
 

През 2005 г. е имало инцидент, който е причинил краткотрайно 
замърсяване на повърхностните води. Обобщена информация на 
инцидента е представена в табличен вид, в Таблица 14. 
 
Таблица 14. Обобщение на инцидентите 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Предприети 
действия 

Предпр. действия с 
цел бъдещо 

предотвратяване 

Органи, с които е 
установен контакт 

6.10.2005 При смяна на 
платно на 

филтър-пресата 
е установена 
наднормена 
концентрация 
на цинк в 

отпадъчните 
води 

Извършена е 
смяна на 

платното и е 
възстановена 
работата на 

филтър-пресата 

Извършена е 
актуализацията на 
технологичната 
инструкция за 
експлоатация и 
поддръжка на 
филтър-пресата 

 
РИОСВ-Пловдив 

 

 

5.2 Оплаквания 
През 2005 г. не са постъпили оплаквания от дейността на 
Дружеството(Условие 9.7.4.). 

 
Таблица 15. Обобщение на оплакванията 

Дата на оплакването Категория на оплакването Корективно действие 
- - - 
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Декларация 
 

 

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 
№23/2004 г. на “Агрия”АД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната 
агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този 
доклад на трети лица. 

 

 

Пловдив, 28 март 2006 г. 

Изп.директор, 
Подпис:....................................... 

        (Стефан Градинаров) 
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