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Информация  по чл. 99б, ал. 1 от Закона за опазване  

на околната среда /ЗООС/ 

за инвестиционни намерения 

 

А) Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии: 

 Формулиране и разфасовка на течни хербициди 

 Формулиране на суспензионни концентрати  

Б) Изграждане на нови производствени линии 
 Формулиране на маслени препарати за растителна защита  

 Разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди  

 Разфасовка за маслени и суспензионни концентрати  

В) Разширение на складова база 

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

 Локална аспирационна система към разфасоващи машини към ОП ДТК 

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 2018 
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1. Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани 

такива по чл. 104 ЗООС, за имота/имотите – предмет на инвестиционното 

предложение, и за зоните, в които тези имоти са разположени; 

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

се намира в зона с промишлено предназначение. Намира в землището на гр. Куклен, 

местност „Орта Хан“, западно от път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян”. 

 

2. Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на избраното 

местоположение на площадката и разстоянията до: 

 

а) жилищни райони; 

 

 

- с. Крумово – 1,450 км 

- с. Брестник – 3,050 км 

- гр. Куклен – 3,300 км 

- 6.5 км северозападно от същата граница на гр. Асеновград – квартал “Запад” 

- 7 км южно от границата на жилищната зона на гр. Пловдив – район „Тракия”  
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б) обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на 

ЗООС  

Най-близките обектите, описани в § 1, т. 29в  от допълнителните разпоредби на  ЗООС 

се намират в упоменатите по-горе населени места, както следва: 

 училище с. Крумово (1.45 км), дом за възрастни хора на входа на гр. Пловдив 

(4.5 км), училище гр. Куклен (4.05 км), училище гр. Пловдив (8.2 км), 

университет гр. Пловдив (8.4 км), училище гр. Асеновград (6.9 км),  

 Лечебни заведения: гр. Асеновград (7.9 км), гр. Пловдив (8.02 кв.) 
 спортни обекти: спортна зала и игрище до мебелна къща гр. Пловдив (7.15 

км), Колодрум гр. Пловдив (7.6 км), стадион гр. Асеновград (7.7 км) 

 летище Пловдив (2,7 км), ж.п. гара Крумово (3.02 км), ж.п. гара Тракия (7.3 

км), сточна гара Пловдив (8.9 км) 
 административни и обществени сгради: Кметство Крумово (2.3 км), Община 

Куклен (4.02 км), Кметство Белащица (5.2 км), Община Пловдив Район Тракия 

(7.4 км), Община Пловдив Район Южен (8.5 км), Община Асеновград (8.52 

км)  

 

 

в) зони за отдих и рекреация; 

В близост няма зони за отдих и рекреация 
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г) транспортни пътища; 

площадката на „Агрия“ АД се намира непосредствено до главен път II-86 “Пловдив-

Асеновград-Смолян”, като основното производство (ОП ДТК) е на 150 м. 

 

д) съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на 

или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на 

доминото; 

В непосредствена близост една до друга са площадките на: 

 „Зенит Кроп Сайънсис Бълагрия” АД /Бивша „Агравит” ЕООД/– 

попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС - предприятие с 

висок рисков потенциал 

 “Ай Си Ем Електроникс” гр. Пловдив - не попада в обхвата на глава 

седма, раздел I от ЗООС 

 ПС Заводски строежи  гр. Пловдив - не попада в обхвата на глава седма, 

раздел I от ЗООС 

 ”ЗГП България” АД /бивши Цинкови покрития/ - не попада в обхвата 

на глава седма, раздел I от ЗООС 

  “КЦМ “ АД гр. Пловдив  - попада в обхвата на глава седма, раздел I от 

ЗООС - предприятие с висок рисков потенциал 

 

В близост се намират още обекти извън обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС: 

 бензиностанция с ресторант и мотел -  <300 м 

  има друга работеща бензиностанция и метан-станция – ≈500м 

 Завод за горещо поцинковане – ≈1300 м 

 Техно Акташ АД  - ≈1400 м 
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е) територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, 

защитени по силата на нормативен или административен акт; 

На разстояние 4 км минава най-близката защитена зона  р. Чая - BG0000194. 

 

 

ж) обекти на културно-историческото наследство; 

В близост няма обекти на културно-историческото наследство 

 

 

 

 

 

 



АГРИЯ АД 

6 
 

3. Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които са или се 

предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни 

свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба; 

Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

Агрия 1050 (+)  - - H2, Е1 200 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени; заключени 

Азотна 

киселина  
7697-37-2 231-714-2 P8 1 

Течност; 

Съхранява се в PVC-

контейнери по 1 куб.м. 

в закрито помещение, 

без достъп на пряка 

слънчева светлина, с 

подходяща киселинно-

устойчива замазка 

Амосил 220 7631-86-9 262-373-8 - 10 

Твърдо агрегатно 

състояние; 

Съхранение в закрит 

склад с вентилация 

Водороден 

прекис 50% 
7722-84-1 231-765-0 Р8 1 

Течност; 

Съхранява се в 

оригинални опаковки, в 

обваловано място, 

непредполагащо 

замърсяване при разлив 

Джеронол  - - - 16 

Течност; 

Съхранява се в закрити 

вентилирани складове в 

обваловано място, 

непредполагащо 

замърсяване при разлив 

Диметиламино-

пропиламин 
109-55-7 203-680-9 Р5в 5 

Течност  

Съхранява се в закрити 

вентилирани складове, 

в метални варели, 

плътно затворени 

Условия на съхранение 

: нормално налягане; 

температура в закрит 

склад макс. 35ºС 

диметоморф 
110488-

70-5 
404-200-2 Е2 55 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в хладни, 

сухи, добре 

вентилирани 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

помещения, далеч от 

източници на 

запалване с предприети 

мерки за 

предотвратяване на 

статично електричество 

Дифендър /2,4 

Д /ДИКОПУР Ф 
- - Е2 56 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, в оригинални 

опаковки 

Дифлубензурон 

480 СК 
- - Е1 158 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

вентилирани складове 

Дифлубензурон 

техн. 

35367- 

38-5 
252-529-3 Е1 80 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

вентилирани складове 

Дихлоретан 107-06-2 203-458-1 Р5в 2 

Течност  

Съхранява се в закрити 

вентилирани складове, 

в метални варели, 

плътно затворени 

Условие на съхранение: 

нормално налягане; 

температура в закрит 

склад макс. 35ºС 

Етилендиамин  107-15-3 203-468-6 Р5в 251,7 

Течност 

Съхраняват се в 

стоманобетонни 

сборници с обваловки в 

обособена част на 

завода , където имат 

достъп само 

оторизирани лица. 

Съдовете са подходящо 

обозначени; 

Условие на съхранение: 

нормално налягане; 

температура макс. 30ºС 

224 т. /в складово 

стопанство – 100%/ 

24 т. /в автоцистерна – 

100%/ 

3.7 т. /по тръбопроводи 

и производствени 

съоръжения 40.5%/ 

Имаспро / 

Скорпио 

71283- 

80-2 
- Е2 92 

Течност 

Съхранява се в закрити 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

квализофоб 

техн. 

100646-

51-3 
- - 80 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове в оригинални 

опаковки, добре 

затворени;  

Корида 75 ВДГ 
101200 -

48-0 
401-190-1 Е2 200 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, добре 

затворени 

Купросейт  45 

ВП 
- - Е1 58 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Налично EX-

оборудване 

Купросейт Голд 

76 ВП  
- - Е1 64 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Налично EX-

оборудване 

Купросейт Голд 

М / син 
- - Е1 154 

Твърдо агрегатно 

състояние Съхранява се 

в закрити сухи 

вентилирани складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

плътно затворени 

Налично EX-

оборудване 

Купросейт С   - - Е1 64 

Твърдо агрегатно 

състояние Съхранява се 

в закрити сухи 

вентилирани складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Налично EX-

оборудване 

Купроцин  - - Е1 64 

Твърдо агрегатно 

състояние Съхранява се 

в закрити сухи 

вентилирани складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Налично EX-

оборудване 

Купроцин  

Супер син 
- - E1 120 

Твърдо агрегатно 

състояние Съхранява се 

в закрити сухи 

вентилирани складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Налично EX-

оборудване 

Купроцин супер 

М, син 
- - Е1 128 

Твърдо агрегатно 

състояние Съхранява се 

в закрити сухи 

вентилирани складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Налично EX-

оборудване 

Линурон 330-55-2 206-356-5 Е1 24 

Течност  

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

опаковки, плътно 

затворени 

Логос 
111991-

09-4 
- - 30 

Течност  

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Манганов 

сулфат 

10034-96-

5 
600-072-9 E2 600 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени, 

обозначени 

Манкозеб 430, 

360 ОД 
- - Е1 10 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Манкозеб 75, 

80, син, гранули 
8018-01-7 - E1 1500 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени, Налично 

EX-оборудване 

Манкозеб 

технически 
8018-01-7 - Е1 296 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени,  

Налично EX-

оборудване 

Меден 

оксихлорид 
1332-65-6 215-572-9 Е1 63 

Твърдо агрегатно 

състояние; 

Съхранява се в закрити 



АГРИЯ АД 

11 
 

Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

сухи вентилирани 

складове, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Мексил  - - Е1 60 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени Налично EX-

оборудване 

Мексил 68 ВДГ - - E1 16 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени, Налично 

EX-оборудване 

Мексил 72 ВДГ - - E1 16 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени, Налично 

EX-оборудване 

Металаксил 

98% тех. 

57837-19-

1 
260-979-7 - 478 

Твърдо агрегатно 

състояние; 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

твърдо насипно 

Металаксил М  
70630-17-

0  
612-163-00-0 - 7 

Твърдо агрегатно 

състояние; 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

твърдо насипно 

Металаксил 

премикс 

57837-19-

2 
260-979-8 - 120 

Твърдо агрегатно 

състояние; 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

твърдо насипно 

Моноетиленгли

кол 
107-21-1 203-473-3 - 7 

течност 

Съхранява се в 

резервоари снабдени с 

обваловки 

Наса   
38641-94-

0 
254-056-8 Е2 1050 

Течност 

Съхранява се в ПЕТ 

опаковки в складове 

снабдени с обваловки 

или безотточни шахти 

натриев 

карбонат 
497-19-8 207-838-8 - 15 

Твърдо насипно; 

Съхранява се в закрито 

помещение/склад 

Натриева 

основа 
1310-73-2 215-185-5 - 323,2 

Течност; 

Съхранява се в 

резервоари от 

неръждаема стомана, 

снабдени с обваловки с 

химически устойчива 

замазка 

260 т. /в складово 

стопанство – 50 % 

разтвор/ 

54 т. /в автоцистерна– 

50 % разтвор/ 

9.2 т. /по тръбопроводи 

и производствени 

съоръжения – като 

43.5% воден разтвор/ 

Никосулфурон 

4 ОД 
- - - 50 

Течност  

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени, Налично 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

EX-оборудване 

о-Ксилол 95-47-6 202-422-2 Р5в 60 

Течност  

Съхранение в метални 

(неръждаема стомана) 

сборници, снабдени с 

обваловка против 

разливи;  

Условия на съхранение: 

нормално налягане; 

температура макс. 40ºС  

35 т /вертикални 

сборници/ 

25 т /автоцистерна 

 

опасни 

отпадъци с код 

06,13,02* - 

отработен 

активен въглен 

(от пречистване 

на отпадъчни 

води, 

съдържащи 

остатъчни 

количества 

сяровъглерод) 

 

- - - 6,8 

твърдо насипно; 

съхранение: обособено 

място отговарящо на 

изискванията на 

Приложение №2 към 

Наредбата за 

изискванията за 

третиране и 

транспортиране на 

производствени и 

опасни отпадъци  

опасни 

отпадъци с код 

07.04.11* - 

Утайки от 

пречистване на 

води, 

съдържащи 

опасни 

вещества (от 

прeчистване на 

отпадъчни води 

от цинеб и 

манкозеб) 

 

- - Е1 15,2 

Течност 

съхранение: обособено 

място отговарящо на 

изискванията на 

Приложение №2 към 

Наредбата за 

изискванията за 

третиране и 

транспортиране на 

производствени и 

опасни отпадъци 

опасни 

отпадъци с код 

15.01.10*, 

замърсени 

опаковки 

(метални, 

пластмасови 

варели), 

съдържащи 

- - E1 102 

твърдо насипно 

съхранение: обособено 

място отговарящо на 

изискванията на 

Приложение №2 към 

Наредбата за 

изискванията за 

третиране и 

транспортиране на 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

опасни 

вещества 

(Дихлоретан, 

Пропил 

Хлорформиат, 

циперметрин, 

хлорпирифос)  

производствени и 

опасни отпадъци 

опасни 

отпадъци с код 

15.01.10*, 

замърсени 

опаковки 

(метални, 

пластмасови 

варели), 

съдържащи 

опасни 

вещества (ПРЗ)  

- - E1 20 

твърдо насипно 

съхранение: обособено 

място отговарящо на 

изискванията на 

Приложение №2 към 

Наредбата за 

изискванията за 

третиране и 

транспортиране на 

производствени и 

опасни отпадъци 

опасни 

отпадъци с код 

15.01.10*, 

замърсени 

опаковки 

(хартиени, ПЕ, 

ПП), 

съдържащи 

опасни 

вещества 

(цинеб, 

манкозеб и 

техни двойни и 

тройни смеси, 

симоксанил, 

металаксил, 

уротропин, 

МОХ, манганов 

сулфат  и пр.) 

- - E1 118,6 

твърдо насипно 

съхранение: обособено 

място отговарящо на 

изискванията на 

Приложение №2 към 

Наредбата за 

изискванията за 

третиране и 

транспортиране на 

производствени и 

опасни отпадъци 

Пикадор 20 СЛ - - - 140 

Течност 

Съхранение в хладни, 

сухи, добре 

вентилирани 

помещения, далеч от 

източници на 

запалване. Взети мерки 

за предотвратяване на 

статично електричество 

и разливи 

природен газ 8006-14-2 232-343-9 P2 0,0487 

Газообразно състояние 

/ централно 

газоснабдяване/ 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

Проксанил - - - 68 

Течност 

Съхранение в хладни, 

сухи, добре 

вентилирани 

помещения, далеч от 

източници на 

запалване. Взети мерки 

за предотвратяване на 

статично електричество 

и разливи 

пропамокарб 
25606-41-

1 
247-125-9 - 360 

Течност 

Съхранение в хладни, 

сухи, добре 

вентилирани 

помещения, далеч от 

източници на 

запалване. Взети мерки 

за предотвратяване на 

статично електричество 

и разливи 

Пропил 

Хлорформиат 
109-61-5  203-687-7 H2, P5b 2 

Течност; 

Съхранява се в 

затворени метални 

варели с 

полипропиленова 

вложка;  в закрит  

склад; 

Условия на съхранение: 

нормално налягане; 

температура макс. 30 ºС 

пропинеб 9016-72-2 006-091-00-3 Е1 40 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити, 

сухи и вентилирани 

складове. 

Рапид Супер - - E2 44 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранение в хладни, 

сухи, добре 

вентилирани 

помещения, далеч от 

източници на 

запалване. Взети мерки 

за предотвратяване на 

статично електричество 

Родакал 60/BE 
26264-06-

2 
- - 24 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити, 

сухи и вентилирани 

складове. 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

Симоксанил 

98% технически 

57966-95-

7 
261-043-0 E1 126 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранение в хладни, 

сухи, добре 

вентилирани 

помещения, далеч от 

източници на 

запалване. Взети мерки 

за предотвратяване на 

статично електричество 

солвесо 150 DN - 918-811-1 Е2 120 

Течност 

Съхранение в метални 

(неръждаема стомана) 

сборници, снабдени с 

обваловка против 

разливи; 

70 т /вертикални 

сборници/ 

2*25 т /автоцистерна/ 

Солна к-на 

техн. 
7647-01-0 231-595-7 - 1 

течност 

Съхранява се в PVC 

съд, налична обваловка 

Сопрофор CY/8 
99734-09-

5 
- - 24 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити, 

сухи и вентилирани 

складове. 

Супражил 

MNS/90 

81065-51-

2 
- - 5 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Супражил WP 1322-93-6 215-343-3 - 12 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Сярна киселина 7664-93-9 231-639-5 - 15 

Течност 

Съхраняват се в PVC и 

неръждаеми съдове, 

налична обваловка 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

сяровъглерод 75-15-0 200-843-6 Р5б 494 

Течност  

Съхранява се в 

стоманобетонни 

басейни, в които да 

потопени метални 

цистерни със 

сяровъглерод под водна 

възглавница (нормално 

водно налягане); 

Температура на 

съхранение макс. 25 ºС 

432 т /в складово 

стопанство/ 

54 т. /в ж.п. цистерна/ 

8 т. /по тръбопроводи и 

производствени 

съоръжения/ 

Тату - - Е1 60 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Тензиофикс 

BCZ 
- - - 83 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Тензиофикс 

DP400 
- - - 3 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Тензиофикс LX 8061-51-6 - - 3 

Твърдо агрегатно 

състояние  

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

опаковки, плътно 

затворени 

Терагард + - - H2, E1 75 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Топ   плюс  
23564-05-

8 
245-740-7 H2 22 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Торнадо/Тайгър 
100646-

51-3 
- H2, E1 110 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Триомакс  - - E1 76 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени, Налично 

EX-оборудване 

Уротропин 100-97-0 202-905-8 - 50 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Фен/ Смерч 

/ОКСИФЛУОР

ФЕН 240 г/л ЕК 

- - E1 37 

Течност 

Съхранява се в 

оригинални опаковки, в 

сухи, вентилирани 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

складове, без пряка 

слънчева светлина 

Фунгуран 
20427-59-

2 
243-815-9  E1 84 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

вентилирани складове, 

в оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Хлорпирифос 

технически  
2921-88-2 220-864-4 E1 20 

Течност; 

Съхранява се в 

затворени метални 

варели;  в закрит  

склад; 

Условия на съхранение: 

нормално налягане; 

температура макс. 30 ºС 

Цинеб  70, 75, 

80  % син / бял 

12122-67-

7 
235-180-1 - 640 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени Налично EX-

оборудване 

Цинеб 430 ОД - - - 10 

Течност 

Съхранява се в закрити 

сухи складове, 

защитени от пряка 

слънчева светлина, в 

оригинални опаковки, 

плътно затворени 

Цинеб 95% Т 
12122-67-

7 
235-180-1 - 2400 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени Налично EX-

оборудване 

Цинков сулфат 7733-02-0 231-793-3 Е1 800 

Твърдо агрегатно 

състояние 

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 
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Име на 

веществото/ 

сместа 

CAS 

номер 
EC номер 

Класификация 

по приложение 

№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет 

т.(в 

тонове) 

Физични свойства и 

съхранение 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени 

Цинков сулфат 

разтвор 
7733-02-1 231-793-2 Е1 50 

Течност; 

Съхранява се в 

стоманобетонни 

съдове, снабдени с 

обваловки 

32 т / в складово 

стопанство – като 30% 

воден разтвор/ 

18 т. /по тръбопроводи 

и производствени 

съоръжения - като 30% 

воден разтвор/ 

Циперметрин 

250 г/л 
- - Р5в, E1 20 

Течност; 

Съхранява се в 

затворени метални 

варели;  в закрит  

склад; 

Условия на съхранение: 

нормално налягане; 

температура макс.  

30 ºС 

Шерпа  - - E1 10 

Течност  

Съхранява се в закрити 

сухи вентилирани 

складове, защитени от 

пряка слънчева 

светлина, в оригинални 

опаковки, плътно 

затворени; Взети мерки 

за предотвратяване на 

статично 

електричество; 

Налично EX-

оборудване 

 

4. Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които 

произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне на 

териториалния им обхват и безопасното разстояние до 

предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен материал;  

„Агрия” АД е потенциално опасен рисков обект за залпово замърсяване на околната 

среда поради: 

 евентуален разлив на опасни вещества 

 изтичане на количества продукти без възникване на пожар при нарушаване 

целостта на резервоари или тръбопроводи и попадането им във водните басейни. 
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 изтичане на големи количества продукти и запалването им, при което биха се 

образували и емитирали в атмосферата продукти на непълно горене, някои от 

които имат потенциален риск от токсичност и, попадайки във водни басейни да 

окажат вредно въздействие върху водната флора и фауна. 

Прилагайки методологията за “Анализ на риска от големи аварии” са 

идентифицирани потенциалните  причини, водещи до възникване на критични събития 

с разливи на големи количества химични продукти при тяхното получаване, съхранение 

и дистрибуция. Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и 

които могат да се проявят в него могат да се обединят в  следните групи: 

Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването (най-вече 

резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до изтичането на цялото съдържание 

на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да бъдат различни: 

 грешки при проектирането; 

 лошо изпълнение при построяването и монтажа; 

 организационно управленски; 

 повишаване на налягането или вакуума над проектните стойност; 

 над проектни динамични натоварвания (при земетресения, урагани и др.); 

 интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове); 

 интензивно топлинно въздействие (пожар); 

 грешки на оператора; 

 злоумишлени действия. 

Разливи на химични продукти в ограничени количества. Причините за това също 

могат да бъдат най-различни: 

 Пробиви по стените или шевовете на резервоарите, реакторите и тръбопроводите 

вследствие на корозия или некачествени заварки; 

 Изпускане на фланцеви връзки, кранове, салникови уплътнения и др. подобни; 

 Препълване на реактори, резервоари и цистерни вследствие на неправилно 

калибриране, отказ на нивомери, грешни разчети на количества, грешки на 

оператора; 

 Грешка на оператора; 

Пожари и взривове в съоръженията (при неконтролируеми реакции, излизане от 

технологичния режим) при разливи.  

Като причини могат да се посочат: 

 Нерегламентирано повишаване на температурата или налягането; 

 Протичане на неконтролируема реакция; 

 Отказ на предпазни клапани; 

 Отказ на гръмоотвод и др. 

Източниците на запалване също могат да бъдат най-разнообразни: 

 светкавици (при отказ на гръмоотводите); 

 нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването; 

 открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи; 

 механични искри при рязане, шлайфане и др; 

 искри от натрупано статично електричество при неизправни заземители на 

съоръженията; 

 външни източници (поради небрежност, злоумишленост и при катастрофи с 

въздухоплавателни средства). 
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Местата в предприятието, където е възможно възникването на голяма авария са: 

I. Обособено производство за синтез на Дитиокарбамати / ДТК /  

• Реакторно отделение 

• Сушилно отделение 

• Складови стопанства за течни суровини 

 

Забележка: Планираните инвестиционни намерение по т. Г касаят инсталацията за 

синтез на ДТК, но не представляват риск от възникване на аварии и не влияят върху вече 

установения от инсталацията риск, т.е. той остава непроменен 

ВЪЗМОЖНИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Проблемите, които най-често може да появят, са: 

 

Място  Ситуация/сценарий резултат въздействие 

 

Реакторно 

отделение 

Реактор за синтез 

(r1/r2)  

Високо налягане изхвърляне на 

материал /вкл. 

сяровъглерод/ от 

реактора, запалване 

и/или взрив 

щетите ще бъдат 

ограничени само 

в звеното; без 

човешки загуби 

или нараняване 

Липса на 

охлаждаща вода, 

въздух в приборите 

Липса на пара 

Липса на ел. 

енергия 

Сушилна 

инсталация 

“НИРО” 

Спиране на ел. 

захранването, 

въздух, водата и 

захранване с 

материал 

запалване на 

материала в 

инсталацията, без 

взрив 

Локално 

запалване само в 

звеното, без 

човешки загуби 

или нараняване 

Изгасване на 

горелката 

опасност да се 

запуши линията със 

суспензия, без 

пожар, без взрив 

Локално 

запушване на 

съоръжения, без 

човешки загуби 

или нараняване 

Складово 

стопанство за течни 

суровини / 
съровъглерод, 

етилендиамин, 

натриева основа/ 

Изтичане на 

сяровъглеродни 

пари при отваряне 

на цистерна, или 

при подаване на 

сяровъглерод към 

реакторно 

отделение  

Опасност от 

самозапалване на 

парите, малко 

вероятно локален 

взрив 

щетите ще бъдат 

ограничени само 

в звеното,  

възможни са 

човешки загуби 

или нараняване 

 Разлив в резултат 

от разрушаване на 

басейни със 

сяровъглерод и теч 

от цистерни 

Опасност от голям 

пожар, взрив и 

разрушения 

Щетите ще 

обхванат и 

съседни обекти 

извън границата 

на 

производствената 

площадка; 

човешки загуби и 

наранявания 
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 Изтичане на 

концентриран ЕДА 

от пропуски в 

линията за 

разтоварване или 

съда за съхранение 

Локално запалване, 

ниска вероятност за 

взрив 

щетите ще бъдат 

ограничени само 

в звеното, без 

човешки загуби 

или нараняване 

 Изтичане на малко 

или голямо 

количество 

натриева основа 

Опасност от 

замърсяване на 

околна почва, 

Разлив на натриева 

основа не може да 

предизвика 

запалване или 

експлозия 

Локално 

въздействие 

около мястото на 

разлива, без 

човешки загуби 

или нараняване 

 

 

II. Обособено производство Формулация и разфасоване 

Към това производство попадат планираните инвестиционни намерения за 

разширение на съществуващи и изграждане на нови производствени линии 

• Инсталации за прахообразни продукти 

• Инсталации за течни продукти 

Възможните аварийни ситуации при това производство са свързани единствено със 

запалване на материал (готов продукт). Като цяло няма опасност от разпространение на 

пожара извън звеното.  

Новите инсталации са само за разфасовки на ПРЗ 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 протичат при нормални условия, налягане и температурни 

режими, част от тях са само преопаковане на готов продукт. Този тип съоръжения, 

машини и процеси, не представляват опасност и не увеличават риска от аварии. 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, поради това не носят допълнителен риск от възникване 

на аварии и инциденти. 

 

III. Складова база 

вкл. планирани нови за изграждане 

Най-вероятната аварийна ситуация е запалване на готовата продукция в резултат 

на неправилно съхранение или злоумишлено външно въздействие 

В складовете за съхранение на течни препарати за растителна защита може да 

възникне и разлив, но запалване или взрив в резултат на разлива е малко вероятен, дори 

невъзможен.  
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Пожар е възможно да възникне при нарушение или неспазване на установените 

норми и правила на съхранение на химични вещества и смеси. Самозапалване не е 

вероятен сценарии, т.к. по своя характер готовата продукция и суровините не се 

потенциално запалими. 

В случай на голям пожар е възможно отровни облак от пожара да прекрачи границите на 

обекта и да засегне съседни предприятия и обекти. Посоката ще зависи от розата на 

вятъра. 

Веществата и препаратите за новите складови площи не се различават по вид от 

настоящите, разположени и намиращи се на територията на „Агрия” АД. Складовите 

помещения ще бъдат аналогични на съществуващите със спазени всички законови 

изисквания по безопасност на съхранението. 

 

 

IV. Звено за производство на топлоенергия  

Възможните аварийни ситуации могат да бъдат следствие на : 

 изтичане на газ от пробив на газопровод или скъсан такъв; 

 пожар от аварийно изтичане на газ; 

 взрив вследствие на загазяване. 

Може да възникне локален пожар или взрив, но възвратни клапани и спирателна 

арматура ще ограничи изтичането на газ и съответно щетите 

 

Потенциално най-опасната ситуация и след осъществяване на промените, остава 

авария в складово стопанство за сяровъглерод. Планираните инвестиционни 

намерения не влияят върху риска и последствията, които вече са оценени. 

Анализът за нея е извършен с помощта на програмен продукт ALOHA на ЕРА, 

USA. Установени са опасните разстояния, на които е възможно токсично въздействие 

със смъртност за индивида, както и разстоянието на което е възможно запалване на 

облаците от пари. В приложенията да представени подробните анализи и проекция на 

засегнатите площи. 

На долната фигура е дадена проекцията на засегнатите площи от отровен облак 

при авария в складово стопанство за сяровъглерод. 
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Другата фигура представя при същата аварийна ситуация ефекта на взривната вълна.  

 

 

В червеното поле би имало разрушение на сгради,. Червената зона (с разрушение на 

сгради) достига до 1.1 км от източника на взрива и има площ 0.78 кв. км, където 

пораженията ще са най-големи, вкл. смъртността. След тази зона разстоянията могат да 

се считат за безопасни, но въпреки това се очакват  щети. В оранжевата зона ще има 

сериозни щети, а в жълтата (до около 2 км) биха се разтресли стъкла. 
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От направения анализ става ясно, че е потенциално възможно да възникне ефект 

на доминото за околните обекти, посочени в т.2 по-горе. 

Въпреки немалкия засегнат периметър вероятността от възникване на най-

голямата авария – тази със сяровъглерода, е нищожна. По-вероятни са локални пожари в 

производствата или складови помещения, които обаче не засягат съседни сгради  и ефект 

на доминото при тях не се очаква. Щетите ще бъдат единствено на територията на 

площадката, а смъртност е малко вероятна. За подобен тип аварийни ситуации обаче не 

може да се представи картен материал, т.к. софтуера ALOHA не може да симулира 

подобен род аварии  
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Анализ и извод във връзка с планираните инвестиционни намерения:  

 не може да се очаква промяна в съществуващите и оценени вече опасности 

 вероятността от възникване на големи аварии остава без промяна, т.к. новите 

вещества и смеси нямат физичните опасности за да увеличат вероятността; 

 има промяна в количествата на съхраняваните, ползвани и произвеждани 

вещества, включени в Приложение №3 от ЗООС, но те не се различават по 

естество, вид и свойства. 

 процесите протичат при нормални условия, налягане и температурни режими, 

част от тях са само преопаковане на готов продукт. Този тип съоръжения, машини 

и процеси, не представляват опасност и не увеличават риска от аварии.  

 планираните организационни, управленски и/или технически мерки за 

недопускане на авария с опасни химични вещества ще се преразгледат, но 

сериозни промени не следва да има 

 ДППГА, ДБ, АП ще бъдат актуализирани; Информацията по чл. 116д, ал. 1 и 2 от 

ЗООС ще бъде преразгледана, актуализирана и предоставена на засегнатата 

общественост 

 Други планирани мерки за новите инсталации и складове: 

При осъществяване на СМР: 

- сключване на допълнително споразумение по ЗБУТ, 

противопожарна безопасност и опазване на околната среда с 

фирмите-изпълнители на инвестиционните проекти; 

- Изграждане на адекватни вентилационни и аспирационни 

инсталации ; 

- монтаж на пожароизвестителни инсталации; 

- поставяне на пожарогасителни средства - пожарни касети и ръчни 

пожарогасители от тип, подходящ за евентуално гасене на 

веществото/сместа, съгласно описанието в информационния лист 

за безопасност (ИЛБ) и съгласно приложимото законодателство; 

- изграждане на безотточни шахти за улавяне на евентуални разливи 

при течните ОХВ и ПРЗ; 

- поставяне на сорбиращи материали за попиване на евентуални 

разливи при течните ОХВ и ПРЗ; 

- осветление и окабеляване с EX–изпълнение, възпрепятстващо 

искрообразуване и запалване – където е необходимо; 

- осигуряване на зони за съхранение на опасните вещества с 

несъвместими категории на опасност, които ще са ясно обозначени 

с табели и предупредителни знаци; 
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При експлоатацията: 

 

- адекватна поддръжка на средствата и мерките по горната подточка; 

- ограничаване на достъпа - 24-часова физическа защита на 

заводската площадка, външно и вътрешно видео наблюдение на 

алеи и помещения, електронна СОТ-система за ограничаване на 

достъпа до складовете, като само оторизирани лица ще имат право 

на достъп; 

- задължително провеждане на инструктажи по безопасност и 

обучение на персонала по новите или реконструирани съоръжения 

и инсталации; 

 

5. Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, 

произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП. 

Трансгранично въздействие не се очаква. 

 

 

11.04.2018 г.      Изготвили: 

Гр. Пловдив       инж. Б. Захаринов 

инж. Й. Кубатова  

 


