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 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.  

АГРИЯ АД  

БУЛСТАТ 115006106 

Пловдив, Асеновградско шосе 

 

2. Пълен пощенски адрес.  

4009 Пловдив, Асеновградско шосе, „АГРИЯ“ АД 

3. Телефон, факс и e-mail.  

 

Тел.: 032 273500 

Факс: 032 638377 

е-mail: agria@agria.bg 

 

4. Лице за контакти. 

Лазар Кочиев – Изпълнителен директор 

инж. Ботьо Захаринов – р-л направление „Безопасност, екология и качество“ 

инж. Йоана Кубатова – р-л отдел „Екология“ 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 
 

ИП А) Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии 

– инвестиционното намерение обхваща съществуващите линии за : 

А1 – формулиране и разфасовка на течни хербициди /ПИ № 40467.1.441/ 

А2 - формулиране на суспензионни концентрати /ПИ № 40467.1.773/ 

ИП Б) Изграждане на нови производствени линии се състои от доставка и 

монтаж на ново оборудване за  
Б1 – формулиране на маслени препарати за растителна защита /ПИ № 40467.1.773/ 

Б2 - разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди /ПИ № 40467.1.773/ 

Б3 - разфасовка за маслени и суспензионни концентрати /ПИ № 40467.1.773/ 

 

ИП В) Разширение на складова база  

Планирано е изграждане на 10 бр. нови складове за суровини, готов продукт и 

опаковки /ПИ № 40467.1.430, ПИ № 40467.1.431/  

ИП Г) Изграждане на очистни и аспирационни съоръжения за въздуха 
Г1 - Скрубер към съд за приготвяне на разтвор цинков и манганов сулфат към ОП 

ДТК /ПИ № 40467.1.441/ 

Г2 – Локална аспирационна система към разфасоващи машини към ОП ДТК /ПИ № 

40467.1.441/ 
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1. Характеристики на инвестиционното предложение:  

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;  

Производствената база на „Агрия“ АД се намира на 10 км югозападно от град 

Пловдив, в посока към гр. Асеновград, в землището на гр. Куклен, западно от път II-86 

“Пловдив-Асеновград-Смолян”, на 7 км южно от границата на жилищната зона на гр. 

Пловдив – район „Тракия” и на 6,5 км северозападно от жилищната зона на гр. 

Асеновград. Същата е предназначена за производство и търговия с препарати за 

растителна защита. 

Предвидени промени ще бъдат извършени в рамките на производствената 

площадка. В близост няма защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. Трансгранично въздействие не се очаква 

Няма да има нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура на 

завода. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения;  

Планираните промени нямат взаимовръзка с други инвестиционни намерения, 

извън частния интерес на фирмата. Производствената площадка се намира в зона с 

промишлено предназначение и се извършва производство и търговия с препарати за 

растителна защита. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

 

По време на строителството: 

ИП А) Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии 
ИП А1 – формулиране и разфасовка на течни хербициди – помещението на 

инсталацията е съществуващо. Ще бъдат извършени минимални козметични ремонтни 

дейности. Природни ресурси, вкл. строителни материали, горива и енергии ще се 

ползват в минимални количества. 

ИП А2 - формулиране на суспензионни концентрати  - почти няма да се ползват 

строителни материали, горива и енергии. Помещението се нуждае от минимални 

козметични ремонтни дейности. 

ИП Б) Изграждане на нови производствени линии  
ИП Б1 – формулиране на маслени препарати за растителна защита  

ИП Б2 - разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди  

ИП Б3 - разфасовка за маслени и суспензионни концентрати  

И трите нови производствени линии ще бъде разположени в съществуващи сгради, 

нуждаещи се от козметични ремонти и преустройства. Ще бъдат извършвани основно 

монтажни дейности, консумиращи минимални количества природни ресурси. 

 

ИП В) Разширение на складова база 

Новите складови помещения ще се разположат на незастроен терен. За извършване 

на строителните дейности ще се ползват природни ресурси в обичайните граници за 
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такъв вид дейност. 

ИП Г) Изграждане на очистни и аспирационни съоръжения за въздуха 
ИП Г1 - Скрубер към съд за приготвяне на разтвор цинков и манганов сулфат към 

ОП ДТК 

ИП Г2 – Локална аспирационна система към разфасоващи машини към ОП ДТК 

Планиран е монтаж на очистни съоръжения към съществуващи инсталации. 

Природни ресурси няма да се ползват. 

 

По време на експлоатацията: 

Производствените линии по ИП А и ИП Б ще ползват електро- и топлоенергия за 

захранване на новите консуматори и отопление на помещенията. Не се очаква преразход 

на енергии и претоварване на изградената мрежата. 

Дейностите по ИП В и ИП Г ще консумират минимални енергии и свежи води за 

охлаждане, незначителни с оглед  на съществуващите големи производствени мощности 

Други природни ресурси няма да се ползват. 

 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води;  

При извършване на СМР се очаква генериране на известни количества строителни 

отпадъци (СО), които ще бъдат третирани съгл. нормативната уредба в областта на СО. 

Където се изисква, ще се изготви и изпълнява План за управление на строителните 

отпадъци. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;  

При осъществяване и експлоатацията на обектите не се очаква да има замърсяване 

и вредно въздействие върху околната среда. Планираните разширения  не се различават 

по вид дейност от извършващите се понастоящем на територията на площадката. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение;  

При спазване на технологичната дисциплина по време на СМР и експлоатацията 

на обектите, риск от големи аварии няма. Новите инсталации са само разфасовки или 

формулационни, т.е. извършва се физическо смесване на суровини, добавки и активни 

субстанции, без по същество да се извършва химическо или биологично превръщане на 

химични вещества. По своя характер ползваните химични вещества и смеси за 

производствените линии, предмет на настоящата преценка, не са класифицирани в 

категории за физични опасност и такива опасни или токсични за хората. Определената 

класификация е за опасно за околната реда в случай на изпускане във водни обекти. 

Предвид това, че от новите обекти няма да се генерират отпадъчни води и от предпазните 

мерки взети в завода, то рискът за изпускане на опасни вещества във водните обекти е 

сведен до минимум. 

Действията при бедствия и катастрофи са разписани в наличния авариен план, 

които се прилага периодично, съгл. законовите изисквания. 
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ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето. 

Неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 

§ 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето не се очаква. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството.  

 

 
 

ИП А Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии 

А1 – формулиране и разфасовка на течни хербициди /поз. 32 от Генплана на Агрия/ 

А2 - формулиране на суспензионни концентрати /поз. 56 от Генплана на Агрия/ 

ИП Б Изграждане на нови производствени линии 

Б1 – формулиране на маслени препарати за растителна защита /поз. 26 от Генплана 

на Агрия/ 

Б2 - разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди /поз. 47 от Генплана на Агрия/ 

Б3 - разфасовка за маслени и суспензионни концентрати /поз. 54 от Генплана на 

Агрия/ 

ИП В Разширение на складова база – изграждане на нови складове на незастроена 

площ срещу поз. 16 от Генплана на Агрия АД  

ИП Г Изграждане на очистни и аспирационни съоръжения за въздуха 

Г1 - Скрубер към съд за приготвяне на разтвор цинков и манганов сулфат към ОП 

ДТК до поз. 17 от Генплана на Агрия АД 

Г2 – Локална аспирационна система към разфасоващи машини към ОП ДТК да поз. 

12 от Генплана на Агрия АД 
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3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

ИП А Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии 

А1 – формулиране и разфасовка на течни хербициди  

Инсталацията за формулиране и разфасовка на течни хербициди към момента се 

състои от два реактора за формулация, два складови сборника за готов продукт и две 

разфасовъчни машини, обособени в две линии. Съоръженията са описани и са част от 

комплексно разрешително №23/2004 (актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г.) 

на Агрия АД като не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Производственият 

процес обхваща следните стадии: подготовка на суровините, дозиране на суровините, 

хомогенизиране на препарата, филтруване и разфасовка. За производството се използва 

като основа ограничен разтворител (Солвесо, което е смес от въглеводороди, C10, 

ароматни съединения), течни емулгатори и вносни активни субстанции. 

По настоящем инсталацията работи само в част разфасовка, а частта формулация е 

временно спряна. 

Предвидено е увеличаване на капацитета на инсталацията от 9000 т/год. на 50000 т/год., 

което се обусловя с това, че разфасовъчните машини ще могат да се ползват независимо 

от формулационната част на инсталацията. Планираното разширение включва: 

 Доставка и монтаж на складов сборник с обратен хладник за разтворител 

Солвесо с обем 45м3 

 Реконструкция на аспирационната система в отделение формулация и над 

разфасовъчните машини, вкл. монтаж на обезмирисители 

 Възстановяване на трасета пара, свежа вода, въздух и кондензат 

 Ревизия на топилни вани за разтопяване варели с активни субстанции и 

добавки, които при нормални температури са в твърдо агрегатно състояние 

 Доставка и монтаж на една разфасовъчна машина за опаковки от 1 до 10 л. 

 Изграждане на преградна стена между формулацията и разфасовъчните 

машини с цел разделяне на помещението на част формулация и част 

разфасовки 

 Ревизия на помпи, тръбопроводи и при необходимост подмяна 

 

А2 - формулиране на суспензионни концентрати  

Инсталацията за формулиране суспензионни концентрати към момента се състои от 

приемен бункер за зареждане на суровина, реактор за формулация, мелница за смилане 

на суспензията и една полуавтоматична разфасовъчна машина. Съоръженията са 

описани и са част от комплексно разрешително №23/2004 (актуализирано с Решение № 

23-Н0-И0-А3/2017г.) на Агрия АД като не попадат в обхвата на Приложение №4 на 

ЗООС. Производственият процес обхваща следните стадии: дозиране на суровините, 

хомогенизиране и смилане на препарата, филтруване и разфасовка. За работна среда на 

процеса се използва вода, активните субстанции са прахообразни и течни емулгатори. 

По настоящем инсталацията е временно спряна. 

Предвидено е увеличаване на капацитета на инсталацията от 450 т/год. на 5000 т/год., 

като тесните места са етапите на зареждане на прахообразни суровини, смилане и 

разфасовка. По същество увеличаването на капацитета не е обвързано с голяма 

реконструкция, а само малка подмяна на част от съоръженията, а именно: 

 Подмяна на мелницата с друга перлена с по-висок капацитет 

 Доставка и монтаж на малък чилър за охлаждане на мелницата (хладилен 

агент R410A 2*3500 кг - характеризира се с нулев озоноразрушаващ 

apis://Base=NARH&DocCode=40197&ToPar=Ann3&Type=201/
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потенциал) 

 Доставка и монтаж на инлайн миксер за добавка на прахообразни суровини 

 монтаж на силоз за добавка на прахообразни суровини 

 Реконструкция на аспирационната система, вкл. монтаж на филтърно 

пречиствателно съоръжение 

 

ИП Б Изграждане на нови производствени линии  

Б1 – формулиране на маслени препарати за растителна защита 

Местоположението на новите съоръжения е в съществуваща сграда в 

непосредствена близост до инсталация за формулация и разфасовка на течни ПРЗ 

фунгициди и инсектициди (поз. 26 от Генплана). Производственият процес на 

инсталацията за Маслени формулации обхваща следните етапи: 

– подготовка на суровините и опаковките; 

– дозиране на суровините и формулиране на продукта; 

– смилане на продукта; 

– разфасоване на готовия продукт 

За производството се използват като работна среда растително /рапично/ или 

парафиново масло, добавят се емулгатори, активни субстанции /Манкозеб, Цинеб/ и 

стабилизатор. По своята същност процесът представлява механично смесване 

(формулация) на различни съставки и активни вещества и разгледано по линия на Закона 

за опазване на околната среда инсталацията не попада в обхвата на Приложение №4 от 

него. 

Предвиденият капацитет на новата инсталация за маслени формулации е 10000 т/год. 

Основните продукти, които ще се произвеждат на инсталацията са Манкозеб OD и 

Цинеб OD (заб.: OD- oil dispersion) 

Новите съоръжения, които ще бъдат доставени и монтирани са: 

 Реактор формулация с обем 5,0 м3, снабден с турбинна бъркалка и риза за 

охлаждане  

 Сборник за готов продукт с обем 5,0 м3, снабден с турбинна бъркалка 

 Инлайн миксер за добавка на прахообразни суровини  

 Бункер за прахообразни суровини 

 локална и общообменна аспирация с филтърно пречиствателно съоръжение 

 Перлена мелница 

 Мобилна разфасовка с диапазон 20-200 л. 

 Допълнителна окомплектовка на съоръженията /помпи, филтри, автоматика 

и пр./ 

В приложение е представена технологична схема на производствения процес.  

 

 

Б2 - разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди 

Сулфонил карбамидните хербициди са вид пестицид, които са несъвместими с 

другите инсектициди и фунгициди. Поради тази причина е предвидена доставка и 

монтаж на две разфасовъчни машини, отделени от другите производства и разположени 

в съществуващи помещения поз. 47 от Генплана едното с площ 130 м3, другото – 220 м3. 

Към момента помещенията се ползват като площадка за предварително съхранение на 

отпадъци, съгласно изискванията на Комплексно разрешително на Агрия АД.  

Предвидено е освобождаване на помещенията от отпадъците и преместването им на 

други подходящи за целта места, едното от които за отпадъците ще бъде новоизградено 

в непосредствена близост. Освободените помещения ще претърпят козметични ремонти, 
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като в едното ще се разположи машината за гранулиран хербицид, а в другото за течния 

(маслена формулация). Машините ще се захранват с вносен готов продукт и ще се 

преопаковат по заявка на клиента в диапазона от 1-10 л. Машините ще разфасоват два 

основни продукта: машината за Корида 45 ВДГ - гранулиран хербицид с активно 

вещество трибенурон-метил и машина за Никосулфорон 4 OD – маслен дисперсия с 

активно вещество никосулфорон. И двата вида препарата и активни субстанции до сега 

са внасяни на територията на Агрия и не са нови като вид. Предвиденият капацитет е 

18000 т/год. 

Помещенията нямат връзка с канализационната мрежа на завода и не предполагат 

замърсяване на околната среда. Предстои още: 

 Ремонт на фасадата, замяна на част от прозорците с термопанели; 

 Изграждане на подова настилка – саморазливен под подходящ за производство 

на препарати за растителна защита 

 Изграждане на локална аспирация над машините.  

 Ремонт на осветление 

 Отопление на помещенията с газо-въздушни апарати 

 Нови трасета и линии за сгъстен въздух за КИП прибори и пневматична арматура 

 

 

Б3 - разфасовка за маслени и суспензионни концентрати  

Предвидена е доставка и монтаж на разфасовъчна машина, обслужваща основно 

инсталацията за формулиране на маслени ПРЗ (ИП Б1), но и работеща самостоятелно 

като разфасовка и захранвана с вносни готови продукти. Ще бъде разположена на поз. 

54 от Гелплана на Агрия АД, по настоящем помещение за складиране на готова 

продукция. Помещението отговаря на изискванията за производство на ПРЗ – под с 

подходяща настилка за лесно почистване, безотточни шахти, вентилация. Очаквания 

капацитет ще е 10000 т/год.  

 

ИП В Разширение на складовата база  
Разширението на производствените линии предполагат увеличение на складовите 

площи. Предстои проектиране и изграждане на 10 броя нови склада за съхранение на 

течни и прахообразни суровини, течни и прахообразни готови продукти, празни 

опаковки, флакони, кашони и туби. Част от складовете ще бъдат под митнически надзор, 

в зависимост от внасяната стока. Предвиденото място е на незастроена площ срещу поз. 

16 от Генплана на Агрия АД, в имоти № 40467.1.430 и №40467.1.431. Разпределението 

на складовете е представено по-горе на схемата. Всеки един от складовете ще е по около 

500 кв.м., като за някои е предвидено отопление в зависимост от изискуемата 

температура на съхранение, за течните продукти са предвидени безотточни шахти. Ще 

бъдат изработени още вентилационна система, адекватно осветление, подходящи 

подови настилки, стелажи за една част от помещенията, вътрешно противопожарно 

водоснабдяване, пожароизвестяване и пр. мероприятия, съгласно действащата 

нормативна уредба за съхранение на ПРЗ и ОХВ. 

ИП Г Изграждане на очистни и аспирационни съоръжения за въздуха 
Предвид зачестилите случаи на локално запрашаване в работните помещения са 

предвидени следните инженерни мерки: 

Г1 - Скрубер към съд за приготвяне на разтвор цинков и манганов сулфат към ОП 

ДТК  

В отделение „Очистка“ към производство „Синтез на дитиокарбамати“ се извършва 
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приготвяне на работен разтвор на цинков и манганов сулфат за целите на синтеза, като 

изходната прахообразна суровина (цинков сулфат) се изсипва в съд и се разтваря с вода 

до достигане на разтвор с определена концентрация. При осъществяване на процеса се 

образува прах от сулфата в работната среда което създава дискомфорт на работниците 

на това работно място. За коригиране на ситуацията се предвижда монтаж на съвременна 

локална засмукваща аспирация, като частички прахообразен сулфат ще се засмукват и 

подават в нов центробежен скрубер с вода. След като се очисти (въздуха преминава през 

водата, при което той остава разтворен в нея), се изхвърля в атмосферата. Водата в 

скрубера циркулира в него и разтваря праха от сулфата. По този начин водата се насища 

със сулфат до определени концентрации, след което се изпраща в съществуващия 

резервоар за готов работен разтвор за цинков или манганов сулфат. Зарежда се нова 

свежа вода и процесът на прахоулавяне започва отначало.  

По този начин се постига безотпадна технология при очистване на въздуха и 

подобрение на работната среда. 

 

Г2 – Локална аспирационна система към разфасоващи машини към ОП ДТК / 

Предвиден е монтаж на локална аспирация над съществуващи разфасовъчни машини 

към инсталация Синтез на дитиокарбамати. Произвежданите и съответно разсфасовани 

препарати на инсталацията са цинеб и манкозеб. Цялата аспирационна система ще е 

окомплектована с смукателен анемостат, смукателен въздуховод, ръкавен филтър, 

центробежен вентилатор – високо налягане. Засмуканото количество въздух ще се 

пречиства през ръкавния филтър и ще се изхвърля в атмосферата.  

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

 

Предвидени промени ще бъдат извършени в рамките на производствената 

площадка. Няма да има нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура на 

завода 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.  

 

А1 Планираното разширение включва: 

 Доставка и монтаж на складов сборник с обратен хладник за разтворител 

Солвесо с обем 45м3 

 Реконструкция на аспирационната система в отделение формулация и над 

разфасовъчните машини, вкл. монтаж на обезмирисители 

 Възстановяване на трасета пара, свежа вода, въздух и кондензат 

 Ревизия на топилни вани за разтопяване варели с активни субстанции и 

добавки, които при нормални температури са в твърдо агрегатно състояние 

 Доставка и монтаж на една разфасовъчна машина за опаковки от 1 до 10 л. 

 Изграждане на преградна стена между формулацията и разфасовъчните 

машини с цел разделяне на помещението на част формулация и част 

разфасовка 

 Ревизия на помпи, тръбопроводи и при необходимост подмяна 

 Боядисване на стените 

 

А2 Обхваща: 

 Подмяна на мелницата с друга перлена с по-висок капацитет 
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 Доставка и монтаж на малък чилър за охлаждане на мелницата (хладилен 

агент R410A 2*3500 кг - характеризира се с нулев озоноразрушаващ 

потенциал) 

 Доставка и монтаж на ин-лайн миксер за добавка на прахообразни суровини 

 монтаж на силоз за добавка на прахообразни суровини 

 Реконструкция на аспирационната система, вкл. монтаж на филтърно 

пречиствателно съоръжение 

 Козметичен ремонт на помещението 

 

Б1 - Новите съоръжения са: 

 Реактор формулация с обем 5,0 м3, снабден с турбинна бъркалка и риза за 

охлаждане  

 Сборник за готов продукт с обем 5,0 м3, снабден с турбинна бъркалка 

 Инлайн миксер за добавка на прахообразни суровини  

 Бункер за прахообразни суровини 

 локална и общообменна аспирация с филтърно пречиствателно съоръжение 

 Перлена мелница 

 Мобилна разфасовка с диапазон 20-200 л. 

 Допълнителна окомплектовка на съоръженията /помпи, филтри, автоматика 

и пр./ 

 

Б2 включва: 

 Ремонт на фасадата, замяна на част от прозорците с термопанели; 

 Изграждане на подова настилка – саморазливен под подходящ за производство 

на препарати за растителна защита; 

 Изграждане на локална аспирация над машините.  

 Ремонт на осветление; 

 Отопление на помещенията с газо-въздушни апарати; 

 Ново помещение   

 Нови трасета и линии за сгъстен въздух за КИП прибори и пневматична арматура. 

 

Б3 Предвидена е доставка и монтаж на разфасовъчна машина, обслужваща основно 

инсталацията за формулиране на маслени ПРЗ; 

 Подмяна на осветителни тела и счупени прозорци; 

 Козметичен ремонт при необходимост. 

 

В - новите складове от складовете ще заемат обща  площ от близо 5000 кв.м., всеки от 

около 500 кв.м. За някои е предвидено отопление в зависимост от изискуемата 

температура на съхранение, за течните продукти са предвидени безотточни шахти. Ще 

бъдат изработени още вентилационна система, адекватно осветление, подходящи подови 

настилки, стелажи за една част от помещенията, вътрешно противопожарно 

водоснабдяване, пожароизвестяване и пр. мероприятия, съгласно действащата 

нормативна уредба за съхранение на ПРЗ и ОХВ.   

 

Г1 - монтаж на локална засмукваща аспирация и нов центробежен скрубер с вода за 

улавяне на праните частички.  
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Г2 - Предвиден е монтаж на локална аспирация над съществуващи разфасовъчни 

машини към инсталация Синтез на дитиокарбамати. Не се очакват други строително-

монтажни дейности 

 

 

6. Предлагани методи за строителство.  

 

Строителството и монтажно-демонтажните работи ще се извършва от фирми по 

стандартни методи за строителство. Всички строителни дейности ще се извършат в 

границите на имота. Излишните изкопи се използват при вертикалната планировка на 

площадката. Получените строителни отпадъци се третират съгл. нормативната уредба. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

 

Инвестиционните намерения са обвързани пряко с развитие на 

конкурентоспособността на „Агрия“ АД и пазарната икономика в областта на търговията 

с ПРЗ. Нови модерни формулации ще гарантират увеличаване на пазарния дял на 

фирмата както на българския така и на международния пазар.  

Разширението на складовата база дава възможност за бърза и адекватна реакция за 

навременно реализиране на клиентски поръчки 

Планирания монтаж на пречиствателни съоръжения доизграждат облика на „Агрия“ АД 

като една модерна европейска фирма с основни приоритети опазване здравето на 

работниците и щадяща околната среда. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до 

тях.  
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„Агрия“ АД се намира в землището на гр. Куклен, разположена е западно от път II-

86 “Пловдив-Асеновград-Смолян”, на 7 км южно от границата на жилищната зона на гр. 

Пловдив – район „Тракия” и на 6,5 км северозападно от жилищната зона на гр. 

Асеновград. В близост няма защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. Трансгранично въздействие не се очаква. 

 

Площадката на „Агрия“ АД, на която са разположени инсталациите по действащ ПУП, 

се намира в зона с промишлено предназначение. В близост няма площи обитавани от 

защитени, застрашени или чувствителни видове на флората и фауната, които да бъдат 

засегнати при провеждане на ремонтните дейности и експлоатацията на обекта. 

Естеството на инвестиционните предложения не предполага въздействие върху 

чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др. обекти от 

Националната екологична мрежа. Най-близката защитена зона е р. Чая BG0000194. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение.  

 

Не се очаква въздействие върху земеползването, респективно почвите, тъй като 

дейностите ще бъдат ограничени върху съществуващата производствена площадка, 

която се намира в зона с индустриално предназначение. 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа.  

 

Естеството на инвестиционните предложения не предполага въздействие върху 

чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др. обекти от 

Националната екологична мрежа 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

 

Няма да има други дейности освен по-горе описаните. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.  

 

 Актуализация на комплексно разрешително № 23/2004 г. на „Агрия“ АД 

 Решение за одобряване на Доклад за безопасност съгл. глава седма, раздел I от 

ЗООС 

 Други разрешителни процедури, свързани с прилагането на ЗУТ 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да 

окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични 

характеристики на географските райони, поради което тези 

характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:  
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1. съществуващо и одобрено земеползване; - Производствената площадка на „Агрия“ 

АД, на която са разположени инсталациите по действащ ПУП, се намира в зона с 

промишлено предназначение 

2. мочурища, крайречни области, речни устия - няма 

3. крайбрежни зони и морска околна среда - няма 

4. планински и горски райони – няма в близост 

5. защитени със закон територии – няма в близост 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа – няма в близост 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност – няма в 

близост  

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита – няма в близост 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната 

среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за 

околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение: 
 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.  

 Въздействие върху хората и тяхното здраве 

При експлоатация на обектите не се очаква въздействие върху хората, което да засегне 

здравето им.  

Производствените дейности на инсталации за формулация и разфасовка на препарати 

за растителна защита (ПРЗ) ще се осъществят в съществуващи помещения, утвърдени за 

дейността и отговарящи на изискванията за дейности с опасни химични вещества (ОХВ). 

Планирани са разширение на съществуващите и изграждане на нови аспирационни  и 

отоплителни вентилации, като ще се поддържа чиста и безопасна работна среда за 

работниците. 

Складовата база ще отговаря и ще се експлоатира съгласно нормативните изисквания 

за съхранение на ПРЗ и ОХВ - Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ., ДВ, бр. 96 

от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г), Наредба за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.), Наредба за изискванията към 

складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита 

(обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г). 

 Материалните активи, културното наследство 

В близост до площадката няма местности или обекти с културно или историческо 

значение, които могат да бъдат засегнати при осъществяване на ремонтите и 

експлоатацията на обекта. 

 Атмосферния въздух 

Не се очаква въздействие. 

 Водите 

При експлоатация на обектите не се очаква отрицателно въздействие по отношение на 

емисиите в отпадъчните води.  

 Земеползването 
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Не се очаква въздействие, тъй като дейностите ще бъдат ограничени върху 

производствената площадка. 

Поради изградена инфраструктура не се налага ползване на терени извън този на 

площадката. 

 Почвата, земните недра, ландшафта 

Върху останалите компоненти на околната среда – почвата, земните недра, ландшафтът, 

природните обекти, минералното разнообразие не се очаква въздействие по време на 

ремонтните дейности и последващата експлоатация на обектите. 

 Биологичното разнообразие и неговите елементи 

В близост няма площи обитавани от защитени, застрашени или чувствителни видове на 

флората и фауната, които да бъдат засегнати при провеждане на ремонтните дейности и 

експлоатацията на обекта. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение.  

В близост няма площи обитавани от защитени, застрашени или чувствителни 

видове на флората и фауната, които да бъдат засегнати при провеждане на ремонтните 

дейности и експлоатацията на обекта 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

„Агрия“ АД е предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, с потвърдена 

от МОСВ класификация съгл. чл. 103 от ЗООС. Към момента притежава разрешително 

за експлоатация 39/2007 г. по чл. 104. ал. 1 от ЗООС, изменено с Решение №02-39/2015 

г. на Министъра на околната среда и водите. Предстои процедура по издаване на 

Решение за одобряване доклад за безопасност, обхващащ и настоящите промени. 

„Агрия“ АД е част от група предприятия с висок рисков потенциал, като в 

съседство е друго такова предприятие – КЦМ АД. Риск от големи аварии и/или бедствия 

съществува, включително ефект на доминото. Фирмената политика е ориентирана 

приоритетно към производствената и трудова безопасност, като са разработени редица 

превантивни мерки, които дават сигурност при експлоатацията на съоръженията. 

Ежегодно се извършват мероприятия, които подпомагат развитието и 

усъвършенстването на системата от мерки за безопасност.  

„Агрия“ АД преминава ежегодно проверки от междуведомствена комисия по чл. 

157а, ал. 2 от ЗООС, като от издаването на Разрешителното по чл. 103 от ЗООС през 2007 

г. до момента не са открити несъответствия съгласно изискванията на закона в частта му 

производствена и аварийна безопасност. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно).  

По време на ремонтните дейности 

  Пряко краткотрайно въздействие с минимален обхват се очаква върху 

атмосферния въздух – отделяне на прах и газове от МПС. 

За периода на ремонтните дейности се очаква пряко краткотрайно въздействие на 

физични фактори – шум и вибрации върху площадката и работниците. 
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Пряко краткотрайно въздействие върху околната среда се очаква от формирането 

на малко по обем строителни и битови отпадъци по време на СМР. 

Не се очакват непреки краткосрочни въздействия върху хората или елементите на 

околната среда. 

Описаните краткотрайни въздействия ще продължат по времето на ремонтните 

дейности за осъществяване на планираните промени и ще бъдат преустановени с 

приключването им. 

По време на експлоатация на обекта 

 В дългосрочен план пряко минимално въздействие на физични фактори – шум и 

вибрации се очаква при експлоатацията на обекта, произтичащи от работа на ел. 

двигатели, помпи, механични бъркачки, които ще се в рамките на установените норми. 

 Пряко краткотрайно въздействие върху околната среда се очаква от формирането 

на производствени отпадъци – опаковки от суровини и готова продукция, които ще се 

събират разделно и се предават на лицензирани фирми, съгласно условие 11 от КР 

23/2004г. 

 В дългосрочен план пряко минимално въздействие се очаква по компонент въздух 

– ще има налични нови източници на емисии с предвидените пречиствателни 

съоръжения. Цялостното натоварване от площадката не следва да се промени, т.к. 

предвид характера на пазара на ПРЗ и производствената програма, новите инсталации 

няма да бъдат натоварвани на максимален капацитет, вкл. не се очаква едновременната 

им експлоатация. Предвидените пречиствателни съоръжения за улавяне на 

замърсителите ще бъдат модерни съоръжения, отговарящи на най-високите стандарти в 

сектора „пречистване на отпадъчни газове“, вкл. на най-добрите налични техники. 

 

 Въздействие върху водата не се очаква. 

 

При експлоатацията на обекта следва да се спазват стриктно нормалните 

технологични режими на работа на инсталациите, разработените инструкции за 

безопасност, мерки за предотвратяване на инциденти и аварии и пр.  

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Въздействието ще се ограничи само в рамките на площадката и няма да засегне 

околните населени места. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

Вероятността за поява на въздействия извън прогнозираните ще бъде сведена до 

минимум чрез стриктно спазване на нормалния технологичен режим и здравословни и 

безопасни условия на труд, както и установената практика в „Агрия“ АД за стриктно 

спазване на изискванията и условията на КР 23/2004 г. (актуализирано с Решение № 23-

Н0-И0-А3/2017г. на Изпълнителния директор на ИАОС) и разрешително за експлоатация 

39/2007 г. по чл. 104. ал. 1 от ЗООС, изменено с Решение №02-39/2015 г. на Министъра 

на околната среда и водите. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието.  
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Планираните разширения и новите производствените линии са само разфасовки 

или формулационни инсталации, т.е. извършва се физическо смесване на суровини, 

добавки и активни субстанции, без по същество да се извършва химическо или 

биологично превръщане на химични вещества. Процесите се извършват при нормални 

условия - налягане и температурен режим. По своя характер ползваните химични 

вещества и смеси за производствените линии, предмет на настоящата преценка, не са 

класифицирани в категории за физични опасност и такива опасни или токсични за 

хората. Определената класификация е за опасно за околната реда в случай на изпускане 

във водни обекти. Складовите помещения ще са със здрава бетонова основа, без връзка 

с канализацията. Предвид това, че от новите обекти няма да се генерират отпадъчни води 

и от предпазните мерки взети в завода, то рискът за изпускане на опасни вещества е 

сведен до минимум. 

Настъпване на отрицателно въздействие като цяло не се очаква. Очаква се 

положително въздействие върху околната среда по отношение на планираните дейности 

по ИП Г), т.к. очистните съоръжения за въздуха ще доведат до подобрения качеството на 

атмосферния въздух и работната среда, и намаляване на вредните емисии. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 

 Други одобрени за осъществяване (с положително становище по глава шеста от ЗООС) 

инвестиционни намерения са: 

 Реконструкция на съоръжения за производствени отпадъчни води, вкл. монтаж на 

нови филтърпреси, съоръжения за намаляване на емисиите на манган;  

 Прехвърляне собствеността на 4 бр. гранулатори и приобщаване на дейности от 

„Зенит Кроп Сайънсис България“ ООД  към дейността на „Агрия“ АД 

 Монтаж на инсталация за омекотяване на сондажна вода и на нова 

разпределителна уредба 

 

Настоящите инвестиционни намерения не са технологично свързани други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, вкл.  не произтича пряка 

връзка между отделните намерения. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

 Строг контрол на производствения процес след въвеждане в експлоатация на 

съоръженията 

 Стриктно спазване на нормални технологични режими, правила и мерки за 

безопасност, технологични инструкции; 

 Мониторинг на технологични параметри на експлоатация на съоръженията, вкл. 

пречиствателните; 

 Спазване на мерките и правилата за безопасно съхранение и боравене с опасни 

химични вещества и смеси; 

 

 

10. Трансграничен характер на въздействието.  

Разположението на производствената площадка, естеството на технологичните 

процеси и обема на производството не предполагат трансгранични въздействия. 
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11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве.  

 

 Строг контрол на производствения процес след въвеждане в експлоатация на 

съоръженията 

 Стриктно спазване на нормални технологични режими, правила и мерки за 

безопасност, технологични инструкции; 

 Мониторинг на технологични параметри на експлоатация на съоръженията, вкл. 

пречиствателните; 

 Спазване на внедрената система за управление на мерките за безопасност, вкл. 

аварийно планиране, противопожарни мерки, правила по здраве и безопасност 

при работа; 

 Спазване на мерките и правилата за безопасно съхранение и боравене с опасни 

химични вещества и смеси; 

 Стриктно спазване на правилата за разделно събиране на отпадъци, недопускане 

на смесване на отделните видове, вкл. опасни с неопасни; 

 Предаването на отпадъците следва да се извършва единствено на лицензирани 

фирми при спазване на нормативно определената приоритетност. 

 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 
Получено е писмо от Община Куклен в отговор на внесеното уведомление за 

инвестиционно намерение. В рамките на законоустановения срок за публично обявяване 

на уведомлението, няма постъпили възражения от заинтересовани страни. 

Писмото е представено в приложение. 

 

 

 

11.04.2018 г.     Изготвили: 

Гр. Пловдив      инж. Б. Захаринов 

инж. Й. Кубатова  

 


