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В своята над 40-годишна история, Агрополихим АД твърдо
отстоява позициите си на водещ производител на азотни
торове в Югоизточна Европа и лидер в производството
на фосфорни торове на Балканския полуостров. Предлага разнообразна продуктова листа с цел да отговори
на специфичните нужди на всички свои клиенти.

In its over 40-year history, Agropolychim AD (JSC) firmly
defends its positions of a leading manufacturer of nitrogen
fertilizers in Southeastern Europe and leader in the production of phosphorous fertilizers on the Balkan Peninsula. The
company oﬀers a diversified product list aimed at satisfying
the specific needs of all its customers.

ПРОДУКЦИЯ

PRODUCTION

Азотни торове – Амониев нитрат (АN), Течен азотен
тор (UAN)

Nitrogen fertilizers – Ammonium nitrate (AN), Urea ammonium nitrate (UAN)

Фосфорни торове – Троен суперфосфат (TSP)

Phosphorus fertilizers – Triple superphosphate (TSP)

Азотно-фосфорни торове – Моноамониев фосфат
(MAP), Диамониев фосфат (DAP)

Nitrogen-phosphorus fertilizers – Monoammonium phosphate (MAP), Diammonium phosphate (DAP)

Комбинирани течни торове (FAST и FAST+):

Combined liquid fertilizers (FAST and FAST+):

• NPK 10:10:10

• NPK 10:10:10

• NPK 6:12:12

• NPK 6:12:12
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• NPK 5:15:10

• NPK 5:15:10

• РК 16:16

• РК 16:16

ПАЗАРИ

MARKETS

Агрополихим АД има добре развита търговска мрежа
на вътрешните и международни пазари. Работи с всички
типове клиенти – от дистрибутори до крайни потребители в съответствие с принципа „доволните клиенти са
най-добрата реклама“.

Agropolychim AD has a well-developed commercial network
on the domestic and international markets. It works with all
the types of customers – from distributors to end users. Satisfied customers are the best advertisement for the company.

ВИЗИЯ – РАСТЕЖ, ГРИЖА, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, СТОЙНОСТ и ДОБРОНАМЕРЕНОСТ
В Агрополихим АД вярват, че добрият бизнес е отговорен
бизнес. Затова насочват усилията си към постоянно подобряване качеството на продуктите и услугите, които
предлагат на своите клиенти и партньори.

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА И
ХОРАТА
Във всички аспекти на дейността в Агрополихим АД се
ангажират с ОТГОВОРНОСТ и ГРИЖА за хората и
околната среда. Инвестират в модернизация на технологиите, подмяна на оборудването, управление на
ресурсите и намаляване на емисиите.
Приемат проблемите като предизвикателство и управляват рисковите фактори с отдаденост и отговорно
отношение.
Ангажират всички служители, партньори и клиенти с

VISION – GROWTH, CARE, PROFESSIONALISM,
VALUE and BENEVOLENCE
Agropolychim AD believes that the good business is a responsible business. This is why the company directs its eﬀorts
at permanent improvement of the quality of the products
and services it oﬀers to its customers and partners.

RESPONSIBILITY WITH REGARD TO THE
ENVIRONMENT AND PEOPLE
In all the aspects of its activities Agropolychim AD commits
itself to RESPONSIBILITY and CARE for the people and
the environment. The company invests in modernization of
technologies, replacement of the equipment, management
of the resources and reduction of the emissions.
The company perceives the problems as a challenge and
manages the risk factors with devotion and responsible attitude. It engages all its employees, partners and customers
with the application of the highest standards for safety
and preservation of the environment.
BULGARIAN CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRY
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прилагането на най-високите стандарти за безопасност и опазване на околната среда.
Подхождат открито във всички инициативи, насърчават
диалога по всички социално значими аспекти на дейността и остават отворени за нуждите и идеите на
всички партньори и приятели. Участват в световната
инициатива Responsible Сare.

МОДЕРНО ПРОИЗВОДСТВО
Придържат се към инвестиционна програма, която
обхваща всички аспекти от дейността. Инвестират в
модернизация на основните производства, прилагане на
най-добрите налични технологии в областта на индустриалната химия и с основен стремеж за подобряване
на енергийната ефективност.

НЕПРЕКЪСНАТО РАЗШИРЯВАНЕ
НА ПРОДУКТОВАТА ЛИСТА
Стремейки се да отговорят на пазарните изисквания,
предлагат продукти, съответстващи на нуждите на
клиента. Отдел „Агрохимия и почвознание“ предоставя
индивидуални услуги и затваря кръга: „ПРАВИЛНО И
ПОДХОДЯЩО ТОРЕНЕ, В ПРАВИЛНИЯ МОМЕНТ, В ПРАВИЛНАТА ДОЗА, НА ПРАВИЛНИЯ ТИП ПОЧВА“.

КАЧЕСТВО
Успехът на компанията се определя от ангажимента
постоянно да се подобрява качеството на продуктите
и услугите, които предлагат на своите клиенти и партньори. Всички продукти на компанията са с най-високо
качество, съобразно световните стандарти, съответBULGARIAN CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRY

Agropolychim AD approaches openly in all its initiatives,
encourages the dialogue in all socially significant aspects
of its activities and remains open for the needs and the
ideas of all its partners and friends. The company participates in the global initiative Responsible Care.

MODERN PRODUCTION
Agropolychim AD adheres to an investment programme,
which comprises all the aspects of its activities. It invests in
modernization of the main productions, the application of
the best available technologies in the sphere of industrial
chemistry and with a basic aspiration for improvement of
the energy eﬃciency.

CONTINUOUS EXPANSION
OF THE PRODUCT LIST
Striving to satisfy the market requirements, the company
oﬀers products corresponding to the needs of its customers. Department „Agrochemistry and Pedology“ provides
individual services and closes the circle: „APPROPRIATE
AND PROPER FERTILIZATION, AT THE RIGHT TIME, IN THE
RIGHT DOSAGE, ON THE RIGHT TYPE OF SOIL“.

QUALITY
The success of Agropolychim AD is determined by its commitment permanently to improve the quality of the products
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стват на нормативните изискванията и са обозначени
с логото на съответствие „ЕС тор“.

НАШИЯТ НАЙ-ЦЕНЕН РЕСУРС
СА ХОРАТА
В Агрополихим АД високото ниво на професионализъм е основна корпоративна ценност. Държи се на
постоянното професионално развитие и повишаване
квалификацията на служителите. Компанията участва в множество инициативи, свързани с повишаване
на професионалните знания и умения и кариерното
развитие.

and the services, which it oﬀers to its customers and partners. All the products of the company are of the highest
quality in conformity with the global standards, satisfying
the statutory requirements and are designated by the logo
of conformity „EU Fertilizer“.

PEOPLE ARE
OUR MOST VALUABLE RESOURCE
For Agropolychim AD the high level of professionalism is the
main corporate value. The company appreciates the permanent professional development and improvement of the
qualification of its employees. It participates in a multitude
of initiatives related to the enhancement of the professional
knowledge and skills and the career development.
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