
 
Д О К Л А Д  

 
ОТНОСНО:  Извършена на 14.07.2010 г. проверка  на „АГРИ БЪЛГАРИЯ”  ЕООД с. 
Радиново Община Марица 
 
На основание Заповед РД - 104 / 02.06.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с 
изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2010 год. 
на 14.07.2010 год.  е извършена комплексна проверка на  „АГРИ БЪЛГАРИЯ”  ЕООД с. Ради-
ново, Община Марица Област Пловдив. 
Проверката е извършена от екип в състав: 
1. инж.Величка Иванова Хаджитодорова – гл. експерт „Контрол по разрешения за заустване на 
отпадъчни води” – координатор на комплексна проверка  
2. Даниела Йорданова Грънчарова – гл. експерт „Контрол горивни инсталации”  
3. Иван Валентинов Петров  -  гл.експерт „Разрешителни и регистрационни режими за дейности 
по управление на отпадъци” 
4. Дора Лалова Янкова – мл. експерт  „Опасни химични вещества и управление на риска” 
1.Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на 
обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда, както и изпълнение на условията в разрешителните по  ЗВ и ЗУО с цел недопускане  
замърсяване  на околната среда. 
2.Проверени инсталации и дейности: 
„Агри България” ЕООД с. Радиново е дъщерно дружество на "Ферреро Нарунгс - унд 
Генусмителиндустри" ОХГ - Германия. В България управлява завод за преработка на череши 
използвани в производството на заводите на Ферреро в Европа.  
Предмет на дейност на дружеството е преработка  и консервиране на плодове и зеленчуци –
основно преработка на череши. Производството се осъществява в 2 бр. цеха за обезкостиляване 
на череши и 1 бр. цех за калиброване. 
На площадкат са изградени и функционират Котелна централа; Склад за съхранение на етилов 
алкохол; Склад за съхранение на производствени и опасни отпадъци и Локална пречистветелна 
станция за битови и производствени отпадъчни води. 
 
3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух - Дружеството притежава утвърден от РИОСВ- Пловдив план за 
собствен мониторинг  на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. „Агри 
България” ЕООД провежда собствени периодични измервания по смисъла на глава V от 
Наредба № 6/1999 г. /ДВ бр. 31 от 1999 год/, като резултатите са докладват в съответствие с 
чл.39 от същата наредба в РИОСВ. Не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества 
в атмосферния въздух. 
3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – „Агри България” ЕООД има издадено Разрешително 
за ползване на воден обет с цел заустване на отпадъчни води № 0728 / 09.01.2008 год. 
продължено с Решение № 481 /26.11.2008 год. от БДУВ ИБР- Пловдив. Отпадъчните води 
формирани от дейността на обекта се пречистват в пречиствателна станция за биологично 
пречистване. Приемник на отпадъчните води съгласно РЗ е  отводнителен канал ГК2, който се 
влива в р. Марица. Обектът е включен в списък на обектите , формиращи отпадъчни води и 
заустващи във водни обекти и контролно информационната система за състоянието на 
отпадъчните води, утвърден със Заповед № РД 869/2009 год. на Министъра на околната среда и 
водите. Дружеството провежда  собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. 
Пробонабирането и анализа се извършват от акредитирана лаборатория. От протоколите от 



изпитване е видно, че не е констатирано превишаване на  ИЕО по показателите посочени в 
разрешителното за заустване. 

 
3.3.Фактор отпадъци – от дейността на площадката, стопанисвана от „Агри България” 

ЕООД се формират производствени и опасни отпадъци цитирани в Разрешение № 09-ДО-076-
02/ 12.09.2006 г. за дейности с отпадъци. Фирмата спазва условията за разделно събиране, 
третиране и временно съхранение на мястото на образуване на отпадъците от дейността съгасно 
условията поставени в разрешението и изискванията на ЗУО. Дружеството има сключени 
договори с лицензирани фирми за предаване на отпадъците от дейността. Представени са 
отчетни книги по Наредба № 9 от 2004 год., заверени от РИОСВ- Пловдив, които се водят 
надлежно относно образуваните  и предадени отпадъци от дейността. 
 

3.4. Фактор опасни химични вещества – за преработката и консервиране на череши „Агри 
България” ЕООД  употребява етилов алкохол  и алкохолна баня получена след осмотизиране на 
черешите в спирт. За технологичният процес на работа на ЛПСОВ се използва натриева основа, 
железен дисулфат  и хранителна добавка за бактериите. В изпълнение на мерките  за 
управление на риска  посочени в ИЛБ, етиловия алкохол се съхранява в  резервоари 
разположени в закрит склад.  Представени са информационни листове за безопасност /ИЛБ/ с  
информация по 16 раздела на български език за употребяваните във фирмата препарати и  
вещества. 
Дружеството не употребява вещества от кандидат списъка за включване в Приложение ХІV на 
Регламент 1907/2006 год.  и вещества, за които има наложена рестрикция. 
Етиловият алкохол и алкохолната баня се употребяват единствено и само като добавка за храни. 
  
Дружеството е подало информация по чл. 18 от ЗОПОЕЩ /ДВ бр.43 от 2008 год. до МОСВ и е 
изготвило собствена оценка за предотвратяване на екологични щети.  

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следв: 
 На основание чл.103 от ЗООС  /ДВ бр.91 от 2002 год и посл. изм./ да се изпрати 

уведомление до Министъра на околната среда и водите за класификация на 
предприятието като „ предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал” или  
ато „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал”. Копие от уведомлението 
да се изпрати в РИОСВ- Пловдив  в срок до 15.08.2010 год 

Отговорник по изпълнение на предписанието е Директора на „Агри България” ЕООД с. 
Радиново, Община Марица. 
 

5.Съответствие, последващ контрол 
 

Не са констатирани несъответствия с действащото екологично законодателство. 
 

 
Д. ДИМИТРОВ ………………………. 
ЗА ДИРЕКТОР: Съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите 
РД-186/25.02.2010г. 
 

 
 

 
 
 
 


