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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И 

ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ В “АГРИЯ” АД 
 

 

 

 

1. Име на оператора и адрес на предприятието 

“АГРИЯ” АД 

адрес: гр. Пловдив, п.к. 4009 

ул. “Асеновградско шосе” 

тел. 032 273500, факс 032 638377 

2. Име и длъжност на лицето, изготвило информацията 

д-р инж. Ботьо Захаринов – р-л напр. „Безопасност, екология и качество” 

тел.: 02 915 05 00 

факс: 02 915 05 05 

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

тел.: 0886194344 

факс: 032 638377 

3. Номер на разрешителното по чл. 104, ал.1 ЗООС 

Решение 02-39/2015 г. за изменение на издадено Разрешително №39/2007г., изменено 

с Решение №01-39/2012 г.  

4. Кратко описание на предмета на дейност на предприятието 

“Агрия” АД Пловдив е специализирано предприятие за производство и разфасовка на 

продукти за растителна защита. Върху производствената площадка на Асеновградско 

шосе са изградени следните производствени мощности, на които се извършват 

дейностите по производство (синтез, формулиране и разфасовка) на препарати за 

растителна защита (ПРЗ): 

 

 обособено производство дитиокарбамати (ОП ДТК) - синтез на Цинеб и 

Манкозеб; 

 обособено производство „Формулация и развасовка” (ОП ФР), обхващащо: 

o инсталация за аминиране на органични киселини; 

o Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”; 

o Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за 

растителна защита”; 

o Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”: 
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 Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди 

 Формулиране и разфасовка на течни хербициди; 

o Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”; 

o Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в 

малки опаковки”; 

o Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки 

опаковки”; 

 Обособено производство „Гранулиране и разфасоване“ – производство на 

гранулирани ПРЗ 

 Складови площи за съхранение на течни, прахообразни и гранулирани суровини, 

материали, готова продукция 

 

Търговските продукти на фирмата са добре познати както в България, така и на външния 

пазар. ”Агрия” АД изнася повече от 85% от производството си на традиционни пазари 

като Западна Европа, Латинска Америка, Близкия и Далечен Изток и Африка. Бъдещото 

развитие на Дружеството е тясно свързано с успешното възстановяване на българския 

селскостопански сектор и прилагането на една добре работеща маркетингова стратегия 

за задоволяване нуждите с надеждни препарати при добро съотношение цена – качество. 

Ангажираност към безопасна експлоатация на предприятието определя спазването на 

следните принципи и превантивни мерки за недопускане на аварии: 

1. Стриктно спазване на технологичните процеси и постоянен надзор за състоянието 

на съоръженията и контролно-измервателните прибори. 

2. Висока квалификация, познаване и добросъвестно изпълнение на задълженията на 

всички ръководни кадри и обслужващ персонал. 

3. Стриктно спазване на правилата за техническа безопасност  и използване на 

индивидуалните средства за защита и съответната екипировка. 

4. Стриктно спазване на всички технологични инструкции, определящи нормален 

технологичен режим – висока гаранция за безаварийна и безопасна работа. 

5. Практическо проиграване на аварийните планове не по-рядко от 2 пъти годишно за 

потенциално опасните зони – производствата в Дружеството. 

6. Периодични проверки по работни места, не по-рядко от един път на три месеца, на 

личните предпазни средства и материали и средствата за ограничаване и 

ликвидиране на авариите. 

7. Набиране на статистически данни за действително възникнали аварийни ситуации 

– аварийни протоколи с цел използването им като информация за ежегодното 

актуализиране на аварийните планове. 

Изпълнението на инвестиционната програма и определената политика за последните 

години доведе до съвременния облик на “Агрия” АД като модерно химическо 

предприятие. 

 

5. Наименования и/или категория на опасност на химичните вещества и смеси по 

приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС, които са налични в предприятието и които 

могат да причинят голяма авария. 

СЯРОВЪГЛЕРОД  

Химическа формула: CS2 

Наименоване по IUPAC: въглероден дисулфид 

CAS №: 75-15-0  

EO №: 200-843-6 



“АГРИЯ” АД  Пловдив  

Информация съгласно Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях 3 

Класификация съгл. Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Запалима течност: Flam. Liq.2 (H225 Силно запалими течност и пари ). 

Остра токсичност: Acute Tox. 4 

 (H332 Вреден при вдишване) 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Eye Irrit. 2 (Н319 Предизвиква 

сериозно дразнене на очите). 

Репродуктивна токсичност: Repr. 2 (Н361 Предполага се, че уврежда оплодителната 

способност или плода. Н361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. 

Предполага се, че уврежда плода). 

Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, STOT RE 

2(H372 причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се 

експозиция. Засегнати органи: нервна система, сърдечно-съдова система, очи. Път на 

експозиция: Вдишване (и дермално ). 

 

Съхранение на територията на „Агрия“ АД: 

Сборници за CS2 - хоризонтални цилиндрични съдове с обли дъна –24 броя, обособени 

по 3 броя в 8 батерии. Всеки сборник е с V=18m3, изпълнение от Ст.3. Тези 24 сборници 

се намират в 4 броя железобетонни водни басейни /във всеки басейн по 6 сборника/ 

 
ЕТИЛЕНДИАМИН 

Химическа формула: C2H4(NH2)2 

Наименоване по IUPAC: 1,2-диаминоетан 

Индекс номер : 612-006-00-6 

EC номер : 203-468-6 

CAS номер : 107-15-3 

Класификация съгл. регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP): 

Flam. Liq. 3, H226 - Възпламеняеми течности и пари. 

Acute Tox. 4, H302 - Вреден при поглъщане. 

Acute Tox. 4, H312 - Вреден при контакт с кожата 

Skin Corr. 1A, H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и уврежда очите 

Eye Dam. 1, H318 - Сериозно уврежда очите. 

Resp. Sens. 1, H334 - Може да причини алергични и астматични симптоми или затрудния 

в дишането при вдишване 

Skin Sens. 1, H317 - Може да причини алергична реакция на кожата. 

 

Съхранение на територията на „Агрия“ АД: 

Сборници за ЕДА – цилиндрични вертикални съдове от неръждаема стомана 1Х18Н10Т 

– 3 броя; 

- сборник S-1 –обем 24m3 , диаметър 3200mm, височина 3340mm. – с 

топлоизолация; 

- сборници S-2 и S-3 - V=100m3, D=4650mm, H=6000mm. – с топлоизолация. 

 

 

НАТРИЕВА ОСНОВА 

Химическа формула: NaOH 

Наименоване по IUPAC: натриев хидроокис 

Индекс номер : 011-002-00-6 

EC номер : 215-185-5 

CAS номер : 1310-73-2 
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Класификация съгл. Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Разяждащ кожата; Категория 1A, H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и 

увреждане на очите 

Корозия на метали; Категория 1, H290: Може да причини корозия на металите 

 

Съхранение на територията на „Агрия“ АД: 

Резервоар B01 - за 50%-на натриева основа – верикален цилиндричен съд от 

неръждаема стомана снабден със серпентина за подгряване – с топлинна изолация. 

V=200m3 

Резервоари B02 и B03 – за работен разтвор на натриева основа (40%) – вертикални 

цилиндрични съдове от неръждаема стомана. V=30 m3,  

Смесител R01 – изработен от неръждаема стомана. Смесването на NaOH и H2O се 

извършва в поток, с предварително задаване на съотношение изчислено за желаната 

концентрация. 

 

МАНГАНОВ СУЛФАТ 

Химическа формула: MnSO4.H2O 

Наименоване по IUPAC: манганов (II) сулфат монохидрат 

EINECS: 232-089-9 

CAS №: 10034-96-5 

Класификация съгл. Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Сериозно увреждане на очите, категория на окасност 1 (Eye Damage 1) H318: 

Предизвиква сериозно увреждане на очите.  

Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория на 

опасност 2 (STOT Rep exp.2) H373: Може да причини увреждане на мозъка при 

продължителна или повтаряща се експозиция 

Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2 H411: Токсичен за водните 

организми, с дълготраен ефект. 

 

Съхранение на територията на „Агрия“ АД: 

Сборник S 201 – служи за хомогенизация на получения работен разтвор 

- Цилиндричен съд с обло дъно, изработен от Ст3, с вътрешно гумено и 

стъклопластово покритие. Съдът е с херметически затворен капак, тъй 

като работи под азот.  

- обем  - 20 м3 

Сборник S 202  - служи за съхраняване на готовия разтвор на манганов сулфат 

- материал  неръждаема стомана AISI 306 

- обем – 20 м3 

 

ЦИНКОВ СУЛФАТ 

Химическа формула: ZnSO4 

Наименоване по IUPAC: цинков сулфат 
Номер в EК: 231-793-3 

CAS номер: 7733-02-0 

Класификация съгл. Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Силно токсичен за водните организми (Aquatic Acute) 1: H400 

Хронично токсичен за водните организми 1: H410 
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Остра токсичност 4: H302 

Увреждане на очите 1: H318 

 

Съхранение на територията на „Агрия“ АД 

Приемни сборници за ZnSO4 : 

I – цилиндричен съд от неръждаема стомана , метал-1Х18Н10Т V=70 м3. 

II –вертикален цилиндричен съд от железобетон с киселиноустойчива облицовка 

с обем 75 м3 , d= 4800мм  h= 4000 мм.  

Сборници за очистен ZnSO4: 

III и IV – вертикални цилиндрични съдове от железобетон с киселиноустойчива 

облицовка. V= 75 м3 d= 4800 мм  h= 4000 мм  

 

Готовата продукция – препарати за растителна защита (ПРЗ) са предимно с 

класификация по CLP: 

Acute Tox. 4 H332 

Acute Tox. 4 H302 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1 H400  

Aquatic Chronic 1  H410 

 

ПРЗ са вредни или леснозапалими. 

 

 

6. Кратко описание на възможните сценарии на големи аварии и на потенциалното им 

въздействие върху засегнатата общественост и околната среда 

Една авария в химически завод, в зависимост от освободените вещества и групи 

вещества може да доведе до следните опасности: замърсяване на въздуха, почвата и 

водите от химическите вещества, нанасяне на вреди върху растения, животни и хора. 

При пожари могат да се отделят азотни, серни, въглеродни окиси (дори и синилна 

киселина). Разпространението на парите или газовете, резултат от горенето във въздуха 

зависи от вида и количеството на веществото, неговите специфични свойства, вида на 

застрояването, климатичните условия.  

 

 Вид авария Въздействие в/у околната среда 

1.  Изтичане на Етилендиамин 

(ЕДА) 

в цех ДТК 

 Складово стопанство 

 ОП ДТК реакторно 

отделение 

 разтоварване цистерни 

Граници на възпламеняемост и експлозия 

долна: 2,6 %  

горна: 14,2 % 

 Когато попадне в почвата, ЕДА може да се 

разгради в умерена степен. Попадайки в почвата, 

ЕДА  може да достигне до подпочвените води, а 

така също може да се изпари в умерена степен.  

 Попадайки във водите, ЕДА може да се разгради 

биологично в умерена степен, но не може да се 

очаква значителното му изпарение. Не следва да 

се очаква значително биоакумулиране.  

 Попадайки във въздуха, може да се очаква 

неговото лесно разпадане посредством реакцията 

с фотохимически получени радикали. Попаднал 

във въздуха, може да се очаква бързото му 

извеждане от там посредством „мокро утаяване”.  
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2. Изтичане на CS2 

(сяровъглерод) 

в цех ДТК 

 Складово стопанство 

 ОП ДТК реакторно 

отделение 

 разтоварване цистерни 

 пожар в следствие аварийно 

изтичане на сяровъглерод 

при разтоварване / течна 

цистерна / и 

съприкосновение на пари с 

тела нагрети над 90 о С. 

 Граници на запалимост или експлозия: 

 Долна :1 % 

 Горна: 50 % 

 Сяровъглеродът може да се възпламени при контакт 

с напр. горещи крушки, паропроводи. 

 При горене се отделят СО, СО2, серни 

окиси. 

 Сяровъглеродът действа наркотично. При 

продължителен престой и по-високи 

концентрации изходът може да е смърт, 

вследствие спиране на дишането.  

 Остри отравяния настъпват при 

концентрация на сяровъглерод във въздуха 

>1мг/см3.  

 Изключително опасен при поглъщане и 

вдишване на пари. Опасен е, ако бъде 

абсорбиран през кожата. Нанася поражения 

на кръвообръщанието, черния дроб и 

бъбреците. 

 В почвата – сяровъглеродът биодеградира в 

умерена степен. Попадайки в почвата, 

сяровъглеродът  може да достигне до 

подпочвените води, а може и бързо да се изпари. 

 Във водата- се очаква сяровъглеродът бързо да 

се изпари. Във вода този материал следва бърза 

да се изпарява. Във водна среда сяровъглеродът 

има живот на полуразпад <1 ден. Неговият BFC 

(фактор на биоконкентрация) <100 (определен в 

експериментално). Не следва да се очаква 

значително биоакумулиране.  

 Във въздуха може да се очаква неговото лесно 

разпадане посредством реакцията с 

фотохимически получени радикали. Живот на 

полуразпад във въздуха се очаква да е между 1 и 

10 дни. 

4. Изтичане на разтвор на 

NaOH (натриева основа)  

в ОП ДТК  

складово стопанство 

 теч от салниците на Р3, Р1 

и Р2 

 теч от разтоварището на 

NaOH 

 теч от сборниците В1, В2 и 

В3 

Разтворът на техническа натриева основа е негорим, 

но реакция с метали може да генерира водород, 

който е взривоопасен 

Въздействие върху околната среда: Токсичен към 

водни организми посредством покачването на рН 

стойностите до токсични нива; 

4. Изтичане на разтвор на 

Набам 
(Етиленбисдитиокарбаминова 

киселина) 

- ОП ДТК реакторно 

Въздействие върху околната среда: 

 Набамът е опасен за водните 

организми, практически неопасен за пчелите, слабо 

до умерено токсичен за морските и сладководни 
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отделение риби и умерено токсичен за водните безгръбначни, 

 Опасността от набама за околната 

среда идва от неговия главен разпаден продукт ЕТУ 

(етилентиоурея), койтo e с голямо токсикологично 

значение. ЕТУ подлежи на  биоразграждане, но е 

стабилен към химическо разлагане (хидролиза и 

фотодеградиране). ЕТУ е персистентен в 

абиотичната околна среда, добре разтворим във 

вода, мобилен, слабо адсорбируем в почвите и 

поради това попада в подпочвените и повърхностни 

води.  

 Допустимата концентрация на 

разпадния  продукт на набам, ЕТУ – канцироген за 

човека е 0,1 mg/l за 10 кг-ово дете и 0,4 mg/l за 70 –

кг човек.  

 Начини за обезвреждане на разливи: 

Разлятото количество се отвежда в утаителните 

шахти и се обработват съгласно Авариен план на 

ОП ДТК . 

5. Азотни окиси NxOy в 

резултат на: 
 Запалване на парите, 

излизащи от хидравличните  

затвори и/или  

 евентуален взрив, 

пожар в: 

          ОП ДТК 

1. складово стопанство 

2. складове за готова 

продукция / в торби и 

разпръснат / при внасяне 

на огън отвън ) 

 

Сушилна инсталация 

„Niro”  

ОП ФР 

Формулиране на готов 

продукт (при възникване 

на пожар) 

Образуване на азотни окиси: NxOy оказват 

изключително влияние върху човешкото здраве и 

околната среда поради големия брой съединения и 

деривати от групата на азотните окиси като NO2,  

азотистата киселина, нитрати, и др. азотни окиси. 

Образуване на смог – образува се когато азотните 

окиси и летливите органични съединения 

реагират в присъствие на слънчева светлина. 

Резултат от въздействието е раздразване на 

белодробната тъкан и намаление на 

белодробната функция.  

Киселинен дъжд – азотните окиси и серния диоксид 

реагират с други субстанции във въздуха до 

киселини и падат на земята като дъжд, сняг, 

мъгла или твърди частици. Те могат отнесени 

от вятъра на хиляди километри и да причинят 

щети на сгради, исторически монументи, коли, 

да превърнат цели езера и реки в кисели и да ги 

превърнат в негодни за рибите и водните 

организми.  

Частици - азотните окиси реагират с амоняка, 

влагата и др. съединения до азотиста киселина 

и нейните деривати, които нанасят щети на 

човешкото здраве, най-вече на респираторната 

система, разрушват белодробната тъкан и да 

причинят преждевременна смърт.  Малки 

частици могат да проникнат дълбоко в белите 

дробове и да предизвика бронхит, влошаване на 

вече доказаната болест на сърцето.  

Влошаване качеството на водата:  Повишеното 

съдържание на азот във водите, по-точно в 
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крайбрежните устия на реките променят 

химическото равновесие  на хранителните 

вещества, които се използват от водните 

организми. Повишеното съдържание на азот 

повишава „ентропията” , следователно 

намалява съдържанието на кислород, което 

води до намаляване на популацията на водните 

растения и животни.  

Глобално затопляне – N2O е парников газ. Заедно с 

другите парникови газове се акумулира в 

атмосферата и причинява постепенното 

повишаване на земната температура. Това води 

до повишаване на риска за човешкото здраве, 

повишаване морското ниво, вредни промени на 

растителните и животински ареали.  

Токсични вещества – във въздуха азотните окиси 

бързо реагират с обикновените органични 

вещества и дори с озона до множество 

токсични вещества, което може да причини 

биологични мутации. Напр.: нитратни 

радикали, нитроарени и нитрозоамини.  

Поражения върху видимостта – нитратните 

частици а азотния окис може да блокират 

трансмисията на светлина,  да намалят  

видимостта.  

7. Въглероден оксид СО в 

резултат на: 

 опасност от пожар, взрив 

 Запалване на парите 

ОП ДТК  

ОП ФР 

ОП ГР 

Складово стопанство 

Въглеродният окид допринася за парниковия 

ефект, смога и киселинните дъждове. Този газ 

може да свърже хемоглобина в кръвта, като по 

този начин пречи на пренасянето на кислорода в 

тялото. Това води до недостиг на кислород в 

сърцето, мозъка и кръвоносните съдове и 

евентуално до смърт 

Стабилните комплексни съединения, които създава 

въглеродният моноксид СО обясняват неговата 

отровност. Той се свързва от 200 до 300  пъти по-

здраво от кислорода в  хемоглобина. Блокира 

връзките на кислорода, при което създава силна 

връзка с желязото в хемоглобина. Така се спира 

транспорта на кислород в кръвта, а това води до 

смърт чрез задушаване.  

Вече при концентрация на СО във въздуха само от 

0,3 % кръвта е наполовина наситена с въглероден 

моноксид, при което пулсомерите дават грешни 

показания за висока степен на насищане с 

кислород (загуба на съзнание и смърт след около 

20 минути). Изпадане в безсъзнание настъпва след 

концентрация на СО от 1 %  и до 5 минути 

настъпва смъртта. Симптом за отравяне с 

въглероден моноксид СО са по правило вишнево 

червените кожни лигавици. Цветът е резултат на 

силно червения комплекс хемоглобин- въглероден 
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моноксид Charge-Transfer-Komplexe. 

10. Манкозеб и смеси 

 опасност от пожар, взрив 

 силно запрашаване на 

работната среда 

в ОП ДТК 

в ОП ФР 

в ОП ГР 

складово стопанство 

(Запалване на готова 

продукция / в торби и 

разпръснат / при внасяне на 

огън отвън) 

 

Екологични ефекти : 

- слабо токсичен за птиците  

- умерено до силно токсичен за рибите и 

водните организми 

- не токсичен за пчелите 

 

Влияние върху околната среда:  

 Влияние в почвата и подпочвените води: 

- слаба персистентност в почвата  

- в присъствие на вода и кислород манкозебът се 

разпада бързо и спонтанно до ЕТU (етилентиоурея)., 

която се задържа там за дълго 5 – 10 седмици. 

- Въпреки, че манкозебът е практически 

неразтворим във вода, е нежелателно 

инфилтрирането му в подпочвените води, тъй като 

неговият метаболит ЕТУ (етилентиоурея) може да 

попадне във почвата.   

 Влияние във водата:  Манкозебът имa 

период на полуразпад 1- 2 дни в слабо кисела и 

слабо алкална среда. 

 Влияние при растенията: когато се 

използва директно, манкозебът не е отровен за 

растенията 

12. Цинеб и смеси 

 опасност от пожар, взрив 

 силно запрашаване на 

работната среда 

в ОП ДТК 

в ОП ФР 

в ОП ГР 

складово стопанство 

(Запалване на готова 

продукция / в торби и 

разпръснат / при внасяне на 

огън отвън) 

Влияние върху околната среда: 

 В почвата цинебът хидролизира и не се 

задържа там. Той се адсорбира устойчиво от 

частиците на почвата и обикновено не се 

придвижва по-долу от горния слой. Поради 

тази причина е малко вероятно да замърси 

подпочвените води. Биологичният период на 

полуразпад на полето е 16 дни. След  4 

месеца 99,7 % от използвания на полето 

цинеб се е разпаднал. 

 Във водата цинебът е практически 

неразтворим. Той е нестабилен и 

хидролизира бързо до етилентиуреа (ЕТУ) и 

други метаболити. 

 В растенията метаболизира до 

етилентиуреа (ЕТУ), етилентиурам 

моносулфид (ЕТМ), етилен изотиоцианат, 

етилентиурам дисулфат, етилендиамин и 

сяровъглерод. Тези продукти за по-активни и 

токсични от цинеба. 

 Цинебът e възпламеним при контакт с огън 

и искри, а прахът може да образува 

експлозивни смеси с въздуха в критични 

пропорции и в присъствие на източник на 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Charge-Transfer-Komplex&action=edit
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възпламеняване.  

 При пожар могат да се отделят азотен окис, 

серен диоксид и други задушливи разпадни 

продукти 

13. MnSO4  

 запрашаване на 

помещението 

 разлив на разтвор 

ОП ДТК 

Складово стопанство 

Процеси в околната среда: Придвижването на Мn 

в околната среда (почва, вода ) е свързано с 

разтворимостта във вода на неговите 

съединения. Киселинна среда (почва, вода ) 

благоприятства подвижността на Mn. Mn2+ се 

абсорбира най-лесно от зеленчуците и 

животните. MnSO4 е токсичен за водните 

обитатели, с възможни дълготрайни ефекти.  

14. ZnSO4 разтвор 

 разлив на разтвор 

ОП ДТК 

Складово стопанство 

 Биокумулативен потенциал: Цинкът е 

естествен, важен елемент, който е необходим 

за оптималния растеж и развитие на всички 

живи организми, включително човека. 

Всички живи организми имат сходни 

механизми, които активно регулират 

приемането на цинк и 

абсорбирането/изхвърлянето му от тялото; 

поради този процес на регулиране, не се 

получава биоакумулиране или увеличаване 

на цинк и цинковите съединения. 

 Подвижност в почвата: За цинка (подобно 

на другите метали) придвижването и 

разпределението в различните компоненти на 

околната среда, например, водата (разтворена 

фракция, фракция, свързана със суспендиран 

материал), почвата (фракция, свързана с или 

образуваща комплекс с почвените частици, 

фракцията във водата на почвените пори) е 

описано и количествено определено 

посредством коефициентите на 

разпределение на метала между тези 

различни фракции. В CSR, за цинка в почвата 

беше използван коефициент на 

разпределение твърдо вещество - вода 158.5 

l/kg (логаритъм от предната стойност 2.2); 

  

 

 

7. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на 

голяма авария 

За своевременно реагиране в евентуални бедствени ситуации “Агрия” АД поддържа 

постоянна готовност за оповестяване и отреагиране, в зависимост от конкретната авария. 

Във фирмата по всяко време има поне трима служители от доброволната ГСГ 

/Газоспасителна група/, които са длъжни да реагират съгласно работните инструкции и 

настоящия план. 

Всички дежурни са длъжни да се запознаят с плана при приемане на дежурството.  
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Силите, които фирмата поддържа са Щаб за изпълнение на аварийния план при 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /ЩИАП/ и 

Газоспасителна група /ГСГ/. 

Средствата са ограничаване и ликвидиране на последиците от авария: пожарогасители, 

шлангове, струйници, противогази, изолиращи апарати, защитни костюми и др. 

 

Оповестяването при възникване или при опасност от възникване на бедствия и 

аварии в “Агрия” АД - Пловдив се извършва от дежурния охранител при следната 

последователност: 

 Веднага след получаване на сигнала за възникналото бедствие или авария 

от ръководителите на обособените производства, началник смяната, 

отделни работници или служители, уточнява се обстановката и докладва на 

Изпълнителния директор (ИД) (лицето което го замества); 

 По нареждане на ИД (заместника му) започва оповестяване на ЩИАП по 

установената схема. 

 Оповестяването се извършва по телефона, мобилни телефони и пр. съгласно 

схемата за оповестяване. В работно време оповестяването завършва до "Ч"+3-5 

минути, а в извънработно време до "Ч"+ 15 -20 минути. 

За начало на оповестяването се приема времето, в което дежурният ВО е 

получил заповедта (разпореждането) за оповестяване. За край на 

оповестяването се приема времето на оповестяване на последния член на 

ЩИАП. 

При земетресение за начало на оповестяването се приема времето на  

затихване на силния земен трус, но независимо от това оповестяването се 

дублира по установената схема 

По решение и със заповед на Изпълнителния директор  (лицето което го 

замества), ако обстановката налага се привличат за участие допълнително работници 

и специалисти, невключени във формированията. 

Газоспасителната група се явяват на мястото на възникване на бедствието, 

пожара или аварията. Основно място за събиране на сборния обектов отряд - 

площадката (пътят пред гаража на „Автотранспорт“). Резервно място за събиране на 

сборния обектов отряд - площадката срещу портал на “Агрия” АД. 

Дежурният охранител може да получи информация за възникнали бедствия и 

аварии от дежурния по общински съвет по сигурността - Община гр. Куклен (за 

очаквани силни бури, снеговалежи, заледявания, за възникнали наводнения или 

земетресения и др.) или от дежурните (охраната) на съседните обекти за възникнали 

аварии и пожари при тях. Особено внимание обръща на информацията от "КЦМ АД", 

"Цинкови покрития"-АД, като се осведомява за характера и мащаба на аварията. При 

получаване на сигнал от посочените пo-горе инстанции дежурният охранител 

незабавно уведомява Изпълнителния директор (заместника му) и действа по техни 

указания.  

За всички възникнали бедствия, пожари и аварии на територията на „Агрия” АД, 

дежурният охранител незабавно докладва на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112 . 

При опасност от замърсяване на околната среда в резултат на бедствието, 

пожара или аварията се оповестява незабавно  и РИОСВ – Пловдив на тел. 
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032643245 и Басейнова дирекция – Пловдив на тел. 032621552 и всички действия по 

ликвидиране на последствията се съгласуват и извършват по тяхно предписание. 

Оповестяване на работниците, служителите и населението 

Оповестяването на работниците и служителите, които са на смяна при 

възникване на бедствие и авария или други опасности, застрашаващи живота им, 

се извършва от началник смяна чрез поставените сирени  на локалната оповестителна 

система, разположена на територията на цялата производствена площадка. Освен това 

дежурният охранител дублира оповестяването по утвърдената схема и като се свързва 

по телефона с ръководителите на обособените производства (звено) (в извънработно 

време с началниците на смени) и им разпорежда да оповестят работещите, до които не 

достига сигнализацията. 

Ако бедствието, пожара или аварията, възникнали в дружеството, застрашават 

работещите в съседните обекти, дежурният охранител оповестява дежурният от 

охраната на същите. 
В случай, че бедствието или аварията създават опасност за населението от 

околните населени места, се оповестява съответния дежурен на Общински съвет по 

сигурността на Общини гр. Куклен, "Родопи", Асеновград, които извършват 

оповестяването на гражданите. 

В случай на възникване на пожар от 112 се оповестява пожарна служба на КЦМ 

АД, които се явяват в разпореждане на инспектора в срок до 15 минути от подаване 

на съобщението в работно време и до 45 мин. в извънработно време. 

 

8. Адекватна информация за начините на поведение и действията, които населението 

следва да предприеме в случай на голяма авария. 

Защитата на работещите и околните обекти се осъществява чрез: 

 Използване на индивидуалните средства за защита. 

 Извеждане на пострадалите в безопасен район и оказване на първа помощ. 

 Укриване в защитното съоръжение / скривалището в Административната сграда /. 

 Оповестяване на околните обекти и предупреждаване за опасността. 

За осигуряване на реда и сигурността в завода при наличие на бедствия и аварии се 

определят следните постове : 

 Пост за регулиране на движението в мястото на пораженията. 

 Пост за отцепване на огнището на поражението. 

 За отклоняване на движението по пътя Асеновград – Пловдив се използват 

органите на КАТ по решение на Областната комисия за защита на населението. 

 

 

9. Информация за начина на достъп до документите по ЗООС.  

Информация и документация относно всички дейности по глава VII, раздел 1 от ЗООС 

са на разположение на площадката на „Агрия” АД, като съгласно нормативните 

изисквания се актуализира и се изпраща до засегнатата общественост. 

Отговорните длъжностни лица изготвят, контролират, съхраняват и предоставят 

информация и документи за всички условия, изисквани с Разрешителното за 

експлоатация на „Агрия” АД. Отговорностите на служителите и работниците при 

възникване на авария са отразени както в длъжностните им характеристики, така и в 

редица вътрешнофирмени инструкции за безопасна експлоатация, ремонт и поддръжка 

на съоръженията. 

„Агрия” АД развива дейността си като следва политика на фирменото управление за 

безопасно провеждане на технологичните операции, намаляване риска от големи аварии 
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и ограничаване на последствията от тях. Тези цели са залегнали в редица 

вътрешнофирмени документи и инструкции като: 

• Технологични инструкции по работни места; 

• Инструкции по околна среда към Комплексно разрешително КР 23/2004 на 

“Агрия” АД; 

• Процедури и работни инструкции на ИСУ /интегрирана система за 

управление/ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 

18001:2007; 

• Инструкции по здраве и безопасност при работа; 

• Инструкции за експлоатация на съоръжения; 

• Информационни листове за безопасност на основните и спомагателни 

суровини и готови продукти; 

• Противопожарна инструкция за създаване на противопожарен ред и 

недопускане на пожари, експлозии и аварии; 

• Картотека на опасни химически продукти; 

• Инструкция по безопасност и противопожарна охрана в “Агрия” АД 

Пловдив; 

• Заповеди за отговорни лица по различните видове техническа поддръжка и 

проверка; 

• Политика и дейности съгласно изискванията на “Responsible Care” – 

Отговорност и грижа. 

Работниците и служителите на “Агрия” АД Пловдив са запознати с наличието на риск от 

възникването на голяма авария, знаят своите задължения и са преминали съответното 

обучение.  

 

 

10. Потвърждение, че операторът е изготвил авариен план на предприятието, в който 

са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване с 

последиците от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на 

Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената 

община. 

В Дружеството има разработени вътрешни оперативни планове за следните 

производствени структури: 

1. Обособено производство “ДТК”; 

2. Обособено производство „Формулиране и разфасоване“; 

3. Отдел „Енергоносители“. 

 

В тези оперативни планове са описани действията и дейностите, които се провеждат при 

възникване на аварийни ситуации. Оперативните планове се проиграват два пъти 

годишно, като протокола от проиграването е неразделна част от плана и се представя 

при поискване от проверяващите органи. 

Обединяващ документ за действия и дейности при бедствия и аварии е „Авариен плана 

за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия на територията на Агрия АД“, който е разработен съгласно: 

 чл.35 от ЗАКОН за защита при бедствия  

 Приложение №1 към чл. 9. ал.1 т.2 и т. 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 

г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 
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 НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях  

Настоящият авариен план и описаните в него мерки се въвеждат на база извършена 

оценка на риска в частта за безопасност на обекти при които може да възникне 

експлозивна атмосфера, съгласно: 

 НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално 

експлозивна атмосфера (Приета с ПМС № 205 от 12.09.2001 г., обн., ДВ, бр. 81 

от 21.09.2001 г., - въвеждаща изискванията на Директива 94/9/ЕО на 

Европейския парламент и съвета относно оборудването и защитните системи, 

предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера 

 НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на 

безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна 

атмосфера – въвеждаща изискванията на Директива 1999/92/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 16 декември 1999 г. за минималните изисквания за 

подобряване на защитата на работещите в потенциален риск от експлозивни 

атмосфери (петнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 

от Директива 89/391/ЕИО). 

Действията в аварийния план отчитат също и: 

 особеностите на обекта, възможните бедствия, които могат да възникнат 

 особеностите на съседните обекти на база обмен на информация - описание на 

възможните сценарии на големи аварии и на потенциалното им въздействие 

върху засегнатата общественост и околната среда; 
 

На всички съоръжения, работещи при рискови условия, са монтирани необходимите 

предпазни устройства за предотвратяване на аварии. Те се поддържат в постоянна 

изправност и се инспектират в съответствие с изискванията на държавните нормативни 

актове. Резултатите от плановите проверки на техническото им състояние се представят 

писмено. 

Всички работници на територията на производствената площадка са осигурени с 

индивидуални средства за защита. 

 

Аварийните планове за действия на аварии съдържат списък с имена и 

телефонни номера длъжностните лица, които трябва да бъдат незабавно уведомени 

в случаите на авария и/или пожар. 

Аварийните планове се актуализират веднъж на три години или по-малко при 

необходимост. Ефективността (състоянието) на аварийния план се проверява чрез 

учебни проигравания и симулации на случаи на аварии. Резултатите се обобщават в 

протоколи и се използват за актуализиране на аварийните планове.  

В предприятието има изградена система за бърза оценка на последствията от 

голяма авария и за информиране на висшестоящите компетентни органи (съгласно 

информацията посочена в т. 7) 
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11. Информация за външния авариен план, включваща указания за следване на 

инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария, както и 

мерките, начина на взаимодействие и действията, които трябва да се предприемат за 

ликвидиране на последиците от нея 

 Изготвеният АП е предоставен на  РИОСВ Пловдив, 2-ра РСПБЗН Пловдив, 

Община Куклен, на чиято територия се намира заводската площадка на „Агрия” АД. 

 За осигуряване на реда и сигурността в завода при наличие на авария се 

определят следните постове : 

• Пост за регулиране на движението в мястото на пораженията; 

• Пост за отцепване на огнището на поражението 

 

 

12. Подробности къде може да бъде получена допълнителна информация 

Допълнителна информация по настоящата информация и/или за описаните мерки и 

документи, може да се получи на място в завод „Агрия” АД, ул. Асеновградско шосе” 

п.к. 4009, всеки работен ден от 8.00 до 15.00 ч. 

 

 

За контакти: 

 

инж. Йоана Кубатова –Ръководител отдел „Екология”  

тел. 0886194344 

e mail: kubatova@agria.bg  

 

инж. Ботьо Захаринов – Ръководител напр. „Безопасност, Екология и Качество” 

тел. 029150500 

e mail: bzaharinov@agria.bg  
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