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ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНАТА СРЕДА (ГДОС),  

КОЯТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 

 
 

1. Уводна част. Условие 2 на КР № 101/2006 г. 
 

 Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително 
/КР/. 
 

I. Инсталации, които попадат в Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда, ЗООС 
(Условие 2 на КР): 

1. Производство на оловен азид; 
2. Производство на оловен тринитрорезорцинат; 
3. Производство на живачен фулминат. 

 
 II. Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС (Условие 2  на КР): 

1. Производство на хартиени гилзи. 

2.  Механичен цех – байцово отделение с общ обем на вани за повърхностна обработка на метали 2.2 

m3, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и/или 2000 t/год. 

3. Снаредяване на малокалибрени патрони. 

4. Снаредяване на капсулвъзпламенители.  

5. Състави на база живачен фулминат. 

6.  Монтаж на електро-възпламенители, включително почистване и лакиране, с консумация на      

      органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год. 

7. Монтаж на възпламенители и изделия с барут. 

8. Снаредяване на искров електродетонатор.  

9. Монтаж на електрозапалки, електродетонатори и взриватели, включително лакиране с 

консумация на органични разтворители под 150 kg/h /или 200 t/год. 

10. Снаредяване на капсулдетонатори, включително лакиране, с консумация на органични 

разтворители под 150 kg/h и/или 2000 t/год. 

11. Производство на закъснителни състави.  

12. Приготвяне на калиев хлорат (прекристализиране). 

13. Мелене на тротил и приготвяне на бризантни смеси. 

14. Снаредяване на капсулвъзпламенители на база ТНРС, строително монтажни заряди, 

включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и/или 2000 t/год. 

15. Състави на база оловен тринитрорезорцинат. 

16. Производство на оловни сачми (две топилни пещи с максимален капацитет 3t/24h). 

17. Производство на мини осколочни, включително боядисване и лакиране, с консумация на 

органични разтворители под 150 kg/h и/или 2000 t/год. 

18. Снарядяване на корпуси на 23 mm. и 30 mm. изстрели, включително лакиране, с консумация на 

органични разтворители под 150 kg/h /или 2000 t/год. 

19. Снарядяване на ловни патрони, екструдиране на пластмасови корпуси на гранати.  

20. Работилница за състави A–IX–2.  

21. Монтажен участък и пресов участък – Обект 15. 

      22. Монтажен участък в Обект 14. 

      23. Монтажен цех на Обект К 34 А. 

 24. Пресов участък в Обект ПКМ-2. 

     25. Инсталация за производство на пресовки от бризантни взривни вещества в Обект 10. 
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      26. Инсталация за производство на мини осколочни в Обект ПМ 41. 

  27. Инсталация за производство на изделия със специално предназначение включително нанасяне                    

на покритие върху детайли за изделия със специално предназначение с консумация на органични 

разтворители под 150 kg/h и/или 200 t/y в Обект ПМ-2. 

28. Изграждане на Инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 в                   

Обект ПМ – 3.              

29. Изработване на състав, съдържащ CS вещество и димен състав, изработване на пресовки от 

състава и монтаж на изделия с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и/или 200 t/y в 

Обект ПМ 16. 

 

 Адрес, регистрация и контакти. 
 

    Таблица. 
Адрес на инсталацията 

По местонахождение: 

 община Мъглиж, град Мъглиж 

Регистрационен номер на КР 101/2006 год. 

Дата на подписване на КР 07.07.2006 год. 

Дата на влизане в сила на КР 05.08.2006 год. 

Оператор на инсталацията/притежател на 

разрешителното 

„Арсенал” АД, Завод 4, Мъглиж 

Адрес, на собственика/оператора 

 

 

тел. номер  

факс  

е-mail  

Булстат 

област Стара Загора,  

6 100 гр. Казанлък,  

ул. „Розова долина”№ 100 

тел.    0431/ 6 33 22 

факс. 0431/ 6 33 32 

е-mail: arsenal@arsenal-bg.com 

833067612 

Лице за контакти 

/длъжност/ 

Иван Димов Иванов, 

Зам. р-л отдел „ООС 

Адрес, на лицето за контакти 

 

 

тел. номер, 

факс,  

е-mail  

област Стара Загора,  

6 100 гр. Казанлък,  

ул. „Розова долина”№ 100 

тел.    0431/ 6 45 20 

факс. 0431/ 6 33 32 

е-mail: arsenal@arsenal-bg.com 
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  Кратко описание на всяка от дейностите/процесите в инсталациите  по       
Условие 2 на КР №101/2006 г. 
 

I. Инсталации, които попадат в Приложение 4 на ЗООС: 
 

Инсталация за производство на оловен азид; 
Инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат. 
Процеси : 

 Приготвяне в затворени съдове на изходни разтвори с определени концентрации;  

 Синтез на крайния продукт ;  

 Промиване с вода;   

 Подсушаване;  

 Промиване със спирт;  

 Подсушаване във вакум-филтър.  

Спиртът, промивните и отпадъчните води периодически се изпускат в съд за химическо разложение и 

утаяване на отпадните продукти. След обезвреждането водите се изпускат в общата канализация. 

 

Инсталация за производство на живачен фулминат. 
Процеси: 

   Подготовка на металния живак;  

   Приготвяне на изходни разтвори;  

   Синтез на  крайния продукт;  

   Промиване с вода. 

  

Крайния продукт дългосрочно се съхранява под слой вода в спецално пригодени за това съдове и 

помещения. Преди употреба продукта се обезводнява и суши.  

 

II. Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС: 
 

1. Производство на хартиени гилзи.  
Материали: 

Хартия, лепила и органични разтворители. 

Процеси: 

Хартиените гилзи се изработват на механични навивни машини. Следва сушене на изделията,  

нарязване на размер с механични ножове, лакиране и монтажни дейности.  

2. Механичен цех – байцово отделение с общ обем на вани за повърхностна обработка на метали 
2.2 m3, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и/или 2000 t/год. 

Материали:  

Черни и цветни метали.  

Процеси: 

От изходния материал при механическите преси се формират детайли, които за постигане на 

необходимите размери и форма се изтеглят и обрязват на машини. Изискванията за твърдост и външен 

вид се постигат чрез отгрев в ел. пещи и химическо почистване на детайлите в байцово отделение. При 

необходимост елементите се обезмасляват и лакират. 

3. Снаредяване на малокалибрени патрони.   
Материали:  

Механични елементи, барут, състав. 

Процеси: 

Монтажът се изпълнява на комбинирана машина. Снарядените патрони се омасляват на прибор ръчно. 

Следва оглед и опаковка.  

 

4. Снаредяване на капсул-възпламенители (КВ). 
Материали:  
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Механични елементи и състави. 

Процеси: 

Снарядяването на капсулите се извършва на инсталация състояща се от дозиращ апарат и система от 

преси.  

5. Състави на база живачен фулминат. 
Материали:  

Живачен фулминат, бариев нитрат, калиев хлорат и двуантимонов трисулфид. 

Процеси:  

Приготвянето на състави на база живачен фулминат се извършва на специално определено за целта 

място, при ограничен достъп за лица. Спазват се стриктно технологичните изисквания и се извършва 

непрекъснат контрол на температура и влажност на работната среда. 

6. Монтаж на електро възпламенители, включително почистване и лакиране, с консумация на 
органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год. 

Материали: 

Механични елементи, проводник, възпламенителен състав, лакове и разтворители. 

Процеси:  

Монтажни операции, извършвани на хидравлични преси или ръчно. Снарядяването с пиротехнически 

състав и лакирането се извършва на обособени за целта отделни работни места. Следва проверка и 

сортиране. 

7.  Монтаж на възпламенители и изделия с барут.   
Материали:  

Гилза (от хартия или метал), барут. 

Процеси: 

Предимно ръчни операции. 

8.  Снаредяване на искров електродетонатор (ИЕД). 
Материали:  

Иницииращи и бризантни взривни вещества (ИВВ и БВВ).  

Процеси: 

Монтажът се извършва в специализирани кабини. Спазват се стриктно технологичните изисквания и се 

извършва непрекъснат контрол на температура и влажност на работната среда. 

9. Електрозапалки, монтаж на електродетонатори и взриватели, включително лакиране с 
консумация на органични разтворители под 150 kg/h /или 200 t/год. 
Материали:  

Пиротехнически състави, механични елементи, проводник, лакове и разтворители. 

Процеси:  

Изпълняват се основно ръчни операции, съгласно технологичните изисквания, в т.ч. почистване на 

работните инструменти и места с етилов алкохол. 

9.1.  Електрозапалки. 
Материали: 

Проводник, възпламенителен състав.  

Процеси:  

Нанасяне на възпламенителна смес върху запоената  жичка с проводника, сушене , лакиране чрез 

потапяне, сушене. 

9.2. Монтаж на електродетонатори.   
Материали: 

Електро запалка и капсул-детонатор. 

Процеси: 

Монтаж  на електро запалката към капсул-детонатора, механизирано на конвейер.  

9.3. Взриватели. 
Материали: 

Механични детайли, капсул-възпламенители /КВ/ и капсул-детонатори /КД/. 

Процеси: 

Механични и ръчни монтажни операции. 
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10. Снаредяване на капсул детонатори, включително лакиране, с консумация на органични 
разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год. 
Материали:  

Механични елементи, състави, лакове и разтворители. 

Процеси:  

Снаредяването на капсул-детонтри се извършва на специализирана инсталация с обемно дозиране на 

взривни вещества и пресоването им на хидравлични преси. Следва лакиране. 

11. Производство на закъснителни състави.  
Материали и процеси: 

Механично смесване на предварително изсушените и пресети химични компоненти в смесител, 

гранулиране и пресяване.  

12. Приготвяне на калиев хлорат /прекристализиране/. 
Материали: 

Калиев хлорат технически /бертолетова сол/. 

Процеси: 

Калиевият хлорат се прекристализира на специална инсталация няколко пъти до пълно очистване, суши 

се и се сортира. 

13. Мелене на тротил и приготвяне на бризантни смеси. 
13.1. Мелене на тротил.  
Материали и процеси: 

Извършва се в мелница, монтирана в отделна бронекабина, след преминаването му между валци. 

Смленият тротил се пресява и сортира механизирано.  

13.2. Приготвяне на бризантни смеси /антигризутна смес/. 
Материали и процеси: 

Мокро смесване на БВВ с лакове в смесител, механизирано гранулиране, сушене.  

14. Снаредяване на капсул-възпламенители на база ТНРС, строително монтажни заряди (СМЗ) - 
патрони, включително лакиране, с консумация на органични разтворители под  
150 kg/h и /или 2000 t/год. 
Материали:  

Механични елементи, състави, лакове и разтворители.  

Процеси: 

Монтажа се изпълнява в специализирана инсталация. След снаредяване изделията се лакират.  

15. Състави на база оловен тринитрорезорцинат. 
Материали: 

Оловен тринитрорезорцинат и комбинации от химически вещества в зависимост от типа на състава. 

Процеси:  

Извършва се механично смесване в барабани, монтирани в бронекабини. Спазват се стриктно 

технологичните изисквания и се извършва непрекъснат контрол на температура и влажност на 

работната среда. 

16. Производство на оловни сачми/две топилни пещи с максимален капацитет 3t /24h/.   
Материали: 

Олово на блокове, включително и олово отпаднало от производството на сачми. 

Процеси: 

Произвеждат се на специализирана инсталация /топене, леене, изтегляне, формоване/. 

17. Производство на мини осколочни , включително боядисване и лакиране, с консумация на 
органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год. 
Материали:  

Корпуси, взривни вещества, стабилизатори, взриватели, основни и допълнителни заряди, лакове и 

разтворители. 

Процеси: 

Инсталацията е специализирана, операциите са механизирани и ръчни. Извършва се шнековане и 

фрезоване на взривното вещество и окончателно зачистване. Следва монтаж.  

В обекта  са обособени помещения за: 
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- снаредяване на мини с взривно вещество. Изпускащите устройства са с хидроциклони към локалното 

пречиствателно съоръжение (ЛПС) с филтруващи кокс батерии за улавяне на взривните частици;   

- боядисване и маркиране на мини в камери с водни завеси и смукателен чадър. 

18. Снарядяване на корпуси на 23 mm. и 30 mm. изстрели, включително лакиране, с консумация 
на органични разтворители под 150 kg/h /или 2000 t/год. 
Материали:  

Метални  корпуси, пиротехнически компоненти, лакове и разтворителители.  

Процеси: 

Операциите са ръчни и механизирани. Работи се и на преси. Лакирането се извършва в две бояджийски 

камери с филтър. Почистват се и се нанасят покрития на метални  корпуси и детайли от пиротехнически 

компоненти.  

19. Снарядяване на ловни патрони, екструдиране на пластмасови корпуси на гранати.   
Материали:  

Капсулирана пластмасова гилза, екологични /или оловни/ сачми, барут, прес-прах за екструдиране, 

метални осколки. 

Процеси:  

Снарядяване на ловни патрони ръчно и на автоматична поточна линия. Шприцване на пластмасови 

корпуси с осколки със специализирана машина. 

 20. Работилница за състав А-IX-2. 
Материали и процеси: 

Механично смесване в смесител на два компонента /взривно вещество А-IX-1 и алуминиева пудра/. 

21. Монтажен участък и пресов участък – Обект 15. 
Материали: 

Елементи за изстрели, взривни вещества, лакове и разтворители. 

Процеси:  

Пресоване на бризантни взривни вещества /БВВ/ и сглобяване на изстрели /изделия със специално 

предназначение/. Нанасяне на покритие. 

22. Монтажен участък в Обект 14. 
Материали:  

Снарядяване и монтаж на сглобени единици за врзиватели, гранати и изстрели. 

Процеси: 

Лакиране на вътрешните повърхнини на детайли, дозиране на състави, пресоване на състави, монтаж на 

сглобени единици, лакиране на повърхнини на състави. 

23. Монтажен цех на Обект К 34 А. 
Материали:  

 Изработване на взриватели от метални детайли и сглобени единици, съдържащи капсул възпламенител    

и капсул детонатор. 

Процеси: 

Монтаж на изделия, лакиране и нанасяне на маркировка с шеллак и емайллакове, окачествяване, 

опаковане за транспортиране. 

24. Пресов участък в Обект ПКМ-2. 
Материали:  

Метал, хартия/картон. 

  Процеси: 

Нарязване на заготовки от метал, хартия/картон, насичане, изтегляне или щанцоване, пробиване,    

снемане на осенъци, маркиране, сортировка, приемане на партидите, опаковка. 

25. Инсталация за производство на пресовки от бризантни взривни вещества в Обект 10. 
Материали: 

Взривни вещества, лакове и разтворители. 

Процеси:  

Пресоване на бризантни взривни вещества /БВВ/. Нанасяне на покритие. 

26. Инсталация за производство на мини осколочни в Обект ПМ 41. 
Материали:  
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Корпуси, взривни вещества, стабилизатори, взриватели, основни и допълнителни заряди, лакове и 

разтворители. 

Процеси: 

Инсталацията е специализирана, операциите са механизирани и ръчни. Извършва се шнековане и 

фрезоване на взривното вещество и окончателно зачистване. Следва монтаж.  

В обекта  са обособени помещения за: 

- снаредяване на мини с взривно вещество. Изпускащите устройства са с хидроциклони към локалното 

пречиствателно съоръжение (ЛПС) с филтруващи кокс батерии за улавяне на взривните частици;   

- боядисване и маркиране на мини в камери със сух филтър. 

27. Инсталация за производство на изделия със специално предназначение включително 
нанасяне на покритие върху детайли за изделия със специално предназначение с консумация на 
органични разтворители под 150 kg/h и /или 200 t/y в Обект ПМ-2. 
 Материали: 

 Гилзи, барут, експосиден компаунд, лакове и разтворители. 

 Процеси: 

Подготовка на картонени гилзи, загъване, подмазване на дъното и залепване на кръгче, сортировка,       

опаковане на съндъци, маркировка и сортировка на гилзи, двукратно лакиране и сушене на заряди.      

28. Изграждане на Инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 в                 
Обект ПМ – 3. 
28.1. Производство на Лепило 192. 
 Материали:  

Спиртовлажен колоксилин, смола „Балкид”, ацетон. 

   Процеси:  

Прехвърляне на течни съставки от транпортни опаковки в съдове за оформяне на дози по рецепта,  

приготвяне на разтвор на смола „Балкид” в ацетон, приготвяне на Лепило 192. 

28.2. Разредител за Лепило 192. 
  Материали:  

  Етилов алкохол, бутилацетат,етилацетат, ацетон 

  Процеси: 

Разтегляне на материали (етилов алкохол, бутилацетат,етилацетат, ацетон), приготвяне на 

разтворител, опаковане – в поцинковани, херметичеки затварящи се бидони. 

29.Изработване на състав, съдържащ CS вещество и димен състав, изработване на пресовки от 
състава и монтаж на изделия с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и/или 200 t/y 
в Обект ПМ 16.                                                                                                                                                                     
Материали: CS вещество, димен състав, бои, лакове, разтворители     
Процеси:  Разтегляне и омесване на CS вещество и димен състав. Приготване на дози и пресоване. 

Монтаж, боядиване и сушене на готовото изделие.                                   

 Производствен капацитет на инсталациите, които попадат в  
    Приложение 4 на ЗООС. Условие № 4 на КР № 101/2006 год. 
 
Таблица. 

 Химическа инсталация за 
производство на: 

Производствен 
капацитет на 

инсталациите, 
съгласно КР t/год. 

Годишно 
количество 
произведена 
продукция 
t/2020 год. 

Съответствие 
да/не 

 

Оловен азид КИ КИ да 

Оловен тринитрорезорцинат КИ КИ да 

Живачен фулминат КИ КИ да 
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КИ - класифицирана информация. Информацията се предоставя по реда на Закона за защита на 

класифицираната информация, в МОСВ. 

Изпълнява се инструкцията изисквана с Условие № 4 на КР.  

 

 Организационна структура, отнасяща се до управлението  
     на околната среда. 
 
   Таблица. 

Длъжност Задължения 

Директор, 

Завод 4 

Ръководи организацията по дейностите за изпълнение на 

условията на комплексното разрешително /КР/. 

Зам. Директор, 

Завод 4 

Ръководи организацията по дейностите за изпълнение на 

условията на КР. 

Ръководител отдел 

„ЕМО“ 

Ръководи организацията по дейностите за техническото 

обслужване и поддръжка на оборудването на инсталациите 

и пречиствателните съоръжения към тях, съобразно 

техническа документация, в съответствие с изискванията    

на КР. 

Ръководител отдел 

„КТО“ 

Координира и контролира създаването и внедряването на 

техническа документация за технологичните процеси и 

оборудването в инсталациите, в т.ч. и пречиствателните 

съоръжения към тях, в съответствие с изискванията на КР. 

Технолози и конструктори, 

Завод 4 

Разработване и актуализация на документацията на 

технологичните процеси, в т.ч. за необходимото оборудване, 

пречиствателни съоръжения и влаганите суровини и 

материали, в съответствие с изискванията на КР. 

Ръководител отдел „ООС“  
Координира и контролира дейностите по опазването на 

околната среда в дружеството. 

 

Еколог  

Координира и контролира дейностите в Завод 4 по 

опазването на околната среда и изпълнението на 

условията на КР. 

Началник цехове, 

Завод 4 

Организират производствените процеси, дейностите по 

обезвреждане, правилното обслужване и мониторинга на 

локалните пречиствателни съоръжения в инсталациите, в 

съответствие с изискванията на КР. 
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 РИОСВ и БД, на чиято територия е разположена инсталацията. 

Таблица. 
Институция Адрес 

 

Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ) 

 

6000, град Стара Загора, 

ул. „Ст. Планина” № 2 

042 / 69 22 00 

 

Басейнова дирекция 

Източнобеломорски (БД) 

 

4000, град Пловдив, 

ул."Янко Сакъзов" 35 

032/604 720 

 
2. Управление на околната среда. 
Условие № 5 на КР № 101/2006 год. 
 
2.1.  Условие 5.1. от КР. 

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експоатация и поддръжка, изисквани с 

разрешителното.  

2.2.  Условие 5.2. от КР. 
Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията в Комплексното резрешително. 

2.3.  Условие 5.3. от КР. 
Изготвени са и се прилагат инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели. 

2.4. Условие 5.4. от КР. 
Прилагат се писменни инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

2.5. Условие 5.5. от КР. 
     Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби 

към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, като 

промените се отразяват в протокол.  

2.6. Условие 5.6. от КР. 
     Писмените инструкции се документират в съответствие с изискванията на условията в 

Комплексното разрешително.  

2.7. Условие 5.7. от КР. 
     Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие № 5.5. се документират и съхраняват, 

съгласно изискванията в Комплексното разрешително.   

 

През 2020 година продължават действията по актуализацията на КР, в съответствие с „Наредбата 

за реда и начина на издаване на комплексни разрешителни”.  

Мотиви: Планирани промени в работата на инсталацията, отнасящи се до инсталации по Условие № 2 

на КР/06 и влязла в сила нова нормативна уредба по околната среда. 
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3. Използване на ресурси. Условие № 8 на КР № 101/2006 год.  
3.1. Използване на вода.  
 
Водоползване. 

Издадено е Разрешително за водоползване № 31530477/17.02.2016 г., издадено от Байсеинова 

дирекция, гр. Пловдив.   

Цел на водоползването – за промишлени цели, битови нужди и противопожарно водоснабдяване 

на Завод 4, Мъглиж. 

Водоснабдяването на площадката е от подземен воден обект в района на площадка Мъглиж 

(ЕКАТТЕ: 49494) - 2 броя тръбни кладенци с еднаква конструкция.   

    Таблица 3.1. Използване на вода. 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество 

вода, съгласно 

КР, m3/y 

Годишни 

норми за 

ефективност 

при употреба 

на вода за 

единица 

продукт, m3/t 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

вода, m3 

Годишна норма 

за ефективност  

на употребе-

ното коли- 

чество вода за 

единица 

продукт, m3/t 

 

Съответствие 

да/не 

Производство на оловен азид 

ЕТК 1 

ЕТК 2 
КИ 37,5 КИ КИ да 

Производство на оловен тринитрорезорцинат 

ЕТК 1 

ЕТК 2 
КИ 43,1 КИ КИ да 

Производство на живачен фулминат 

ЕТК 1 

ЕТК 2 
КИ 83,3 КИ КИ да 

     Инсталация по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

 

Поради естеството на работа в инсталациите, вложеното количество вода за получаването на 

крайния продукт (оловен азид, оловен тринитрорезорцинат и живачен фулминат) е разчетено на база 

технологичните разходни норми за производство, което определя изчислителния метод на отчитане на 

стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди 

(m3/единица продукт). В Таблица 3.1. посочените количества вода са необходимите количества за 

приготвяне на работните разтвори за синтеза на съответния продукт. 

За 2020 година не са констатирни несъответствия при консумацията на вода по 
утвърдените технологични разходни норми. 

През отчетният период са използвани  2 бр. тръбни кладенци, като източник на вода за 

захранване на площадката. Количеството подадена вода към площадката се отчита ежемесечно с 

монтираните при кладенците разходомерни устройства.  

Информацията за консумираната вода от площадка Мъглиж, се предоставя служебно от 

съответните поделения на дружеството.   

Отчетената годишна консумация на вода за производствени нужди на площадката за 2020 година 

е 38 085 m3 (средно изчислена стойност 3 173,75 m3/месечно) при разрешено годишно водно количество 

за промишлени цели 1 140 000 m3.  
 

За 2020 година не са констатирни несъответствия при годишната консумация на вода за 
производствени нужди на площадката.  
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Измерване и документиране: 
В съответствие с изискванията на комплексното разрешително (КР) се измерва/изчислява и 

документира информацията за: 

-Годишната консумация на вода за производствени  нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, m3/год. 

-Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени  нужди за 

инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, m3/единица продукт 

(изчисленията са съгласно Условие 6.5.1 и 6.5.2 на КР); 

-Годишно производство за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС, t/год. 

-Обща годишна (по месеци) консумация на вода за производствени нужди за площадката, m3; 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително инструкции.   

  

-Налични са протоколи от извършени проверки на водопроводната мрежа на площадката – 4 броя. През 

2020 година не е имало аварии по водопроводната мрежа. Няма постъпили заявки за извършване на 

ремонтни дейности.  

-Налични са протоколи за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в производството 

на живачен фулминат – 12 броя. През 2020 година не са констатирани неизправности на технологичното 

оборудване. 

-Налични са 12 броя справки за месечните и 1 брой за измерените годишни количества изразходвана 

вода за производствени нужди при работа на химическа инсталация за производство на екслозиви в 

обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и оценка на съответствието. Няма констатирани несъответствия 
за 2020 година и предходните 5 години. 

 
Таблица 3.1.1. Използвано количество вода. Сравнителна таблица. 

 

През 2020 година инсталациите са работили, както следва: 

Инсталация за производство на оловен азид - 11 месеца; 

Инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат - 6 месеца; 

Инсталация за производство на живачен фулминат - 7 месеца. 

Документацията се съхранява по инсталации и при еколога.  

 

3.2. Използване на енергия. Консумирана електроенергия 
  Количеството подадена електроенергия към площадката се отчита с три броя разходомерни 

устройства, две от които са монтирани на помпените станции за водоподаване към площадката (в 

съответствие с Приложение № II V 4.3.2.1). 

 

 

 

     
 
 
 
 

Използвано количество вода за единица продукт, съгласно КР, m3/t продукт  
за периода 2015 - 2020 г. 

Химическа инсталация за 
производство на: 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

 
Съответ- 

ствие 
оловен азид 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 да 
оловен тринитрорезорцинат 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 да 
живачен фулминат 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 да 
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          Таблица 3.2. Консумирана електроенергия. 
* Химическа инсталация за 

производство на: 

 

Годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия,   

съгласно КР,  MWh/единица продукт 

Съответствие 

да/не 

Оловен азид 15.5 да 

Оловен тринитрорезорцинат 23.6 да 

Живачен фулминат 25 да 

   *  - Инсталация по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

Поради естеството на работа в инсталациите, употребеното количество електроенергия при 

производстото на оловен азид, оловен тринитрорезорцинат и живачен фулминат е разчетено на база 

мощността на електропреобразувателните части за съответната инсталация, което определя 

изчислителния метод на отчитане на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия за производствени  нужди (MWh/единица продукт).  

Отчетената годишна консумация на електроенергия за производствени нужди на площадката за 

2020 година е 7 898,27 MWh (средно изчислена стойност 658,19 MWh/месечно). 

Информацията за употребената електроенергия от Завод 4, площадка Мъглиж се предоставя 

служебно от енергийните поделения на дружеството. 

 

За 2020 година не са констатирани несъответствия при годишната консумация на 
електроенергия за производствени нужди на площадката.  
 

Измерване и документиране: 
В съответствие с изискванията на комплексното разрешително (КР) се измерва/изчислява и 

документира информацията за: 

-Годишната консумация на електроенергия за производствени  нужди за инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, MWh/год . 

-Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за производствени 

нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, MWh/единица 

продукт (изчисленията са съгласно Условия № 6.5.1 и № 6.5.2 на КР); 

-Годишно производство за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС, t/год. 

-Обща годишна (по месеци) консумация на електроенергия за производствени нужди за площадката, 

MWh. 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции.   

 

-Налични са и утвърдени протоколи за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части 

на технологичното оборудване към инсталацията за производство на оловен тринитрорезорцинат и 

инсталация за производство на оловен азид  – основни консуматори на електроенергия – 12 броя.  

-Налични са 12 броя справки за измерените/изчислените месечни количества и 1 брой справка за 

измерените/изчислените годишни количества изразходвана електроенергия за производствени нужди 

при работа на химическа инсталация за производство на експлозиви в обхвата на Приложение № 4 

ЗООС, оценка на съответствието.  

Няма констатирани несъответствия за 2020 година и предходните 5 години. 
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Таблица 3.2.1. Използвано количество електроенергия. Сравнителна таблица. 
 

 

През 2020 година инсталациите са работили, както следва: 

Инсталация за производство на оловен азид - 11 месеца; 

Инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат - 6 месеца; 

Инсталация за производство на живачен фулминат - 7 месеца. 
          

Консумирана топлоенергия - Не се изисква докладване съгласно КР. 
Използва се пара в ограничени количества за промишлени нужди. Същата се получава на място в 

отделни инсталации от локални електрически парогенератори.  
 

 

3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 
 Таблица.  Годишно производство. 

Химическа инсталация за производство на: 
Годишно количество произведена 

продукция  t/год. 

Оловен азид КИ 

Оловен тринитрорезорцинат КИ 

Живачен фулминат КИ 

КИ - класифицирана информация. Информацията се предоставя по реда на Закона за защита на 

класифицираната информация в МОСВ. 
 

Таблица 3.3.1. Използване на суровини. 
Суровини Годишно 

количество 
суровини, 
съгл. КР 

 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
суровини, съгласно 

КР 
за единица продукт 

 

Употребено  
годишно 

количество 
суровини 

 

Стойност на 
годишната 
норма за 

ефективност 
при употребата 
на суровини за 

единица 
продукт 

Съответ- 
ствие 
да/не 

 

Химическа инсталация за производство на оловен азид 

Натриев азид КИ 
0.52 

t/t продукт 
КИ 

0.52 

t/t продукт 
да 

Носител на 

оловни йони 
КИ 

1.79 

t/t продукт 
КИ 

1.79 

t/t продукт 
да 

Утаяващ 

агент за 

примесите 

КИ 
0.02 

t/t продукт 
КИ 

0.02 

t/t продукт 
да 

Химическа инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат 

Нитриращ 

агент 

 

КИ 
2440 

l/t продукт 
КИ 

2440 

l/t продукт 
да 

Използвано количество електроенергия за единица продукт, съгласно КР  
МWh/t продукт за периода 2015 – 2020 г. 

Химическа инсталация за 
производство на: 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

 
Съответ- 

ствие 
оловен азид 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 да 
оловен тринитрорезорцинат 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 да 
живачен фулминат 25 25 25 25 25 25 да 
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Сулфониращ 

и 

дехидратира

щ агент 

КИ 
4200 

l/t продукт 
КИ 

4200 

l/t продукт 
да 

Нитриращо 

се 

съединение 

КИ 
0.650 

t/t продукт 
КИ 

0.650 

t/t продукт 
да 

Разтворител 

на 

нитросъедине

ние 

КИ 
0.500 

t/t продукт 
КИ 

0.500 

t/t продукт 
да 

Носител на 

оловни йони 
КИ 

1.34 

t/t продукт 
КИ 

1.34 

t/t продукт 
да 

Утаяващ 

оловото агент 
КИ 

0.20 

t/t продукт 
КИ 

0.20 

t/t продукт 
да 

Химическа инсталация за производство на живачен фулминат 

Нитриращ 

агент 
КИ 

7500 

l/t продукт 
КИ 

7500 

l/t продукт 
да 

Нитриращо 

се вещество 
КИ 

8000 

l/t продукт 
КИ 

8000 

l/t продукт 
да 

Живак 

метален 
КИ 

0.780 

t/t продукт 
КИ 

0.780 

t/t продукт 
да 

   КИ - класифицирана информация. Информацията се предоставя по реда на Закона за защита на 

класифицираната информация в МОСВ. 

 

 

Таблица 3.3.2. Използване на спомагателни материали. 
Спомагателни 

материали 

Годишно 
количество 

спомагателни 
материали, 

съгласно КР 
 

Годишна норма за 
ефективност 

при употребата на 
спомагателни 

материали, съгласно 
КР 

за единица продукт 

Употребено  
годишно 

количество 
спомагател-

ни 
материали 

 

Стойност 
на годишната 

норма за 
ефективност 

при 
употребата на 
спомагателни 

материали 
за единица 

продукт 

Съответ- 
ствие 
да/не 

 

Химическа инсталация за производство на оловен азид 

Разложител на 

оловния азид 
КИ 

1 

t/t продукт 
КИ 

1 

t/t продукт 
да 

Свързващ агент 

при разлагането 
КИ 

0.1 

t/t продукт 
КИ 

0.1 

t/t продукт 
да 

Неутрализиращ и 

утаяващ оловото 

агент 

КИ 
0.015 

t/t продукт 
КИ 

0.015 

t/t продукт 
да 

Дехидратиращ 

агент 
КИ 

2500 

l/t продукт 
КИ 

2500 

l/t продукт 
да 

Химическа инсталация за производство на oловен тринитрорезорцинат 
Дехидратиращ 

агент 
КИ 

4000 

l/t продукт 
КИ 

4000 

l/t продукт 
да 

Утаяващ оловото 

агент 
КИ 

0.8 

t/t продукт 
КИ 

0.8 

t/t продукт 
да 
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Химическа инсталация за производство на живачен фулминат 
Неутрализиращ 

агент 
КИ 

0.002 

t/t продукт 
КИ 

0.002 

t/t продукт 
да 

Утаяващ живака 

агент 
КИ 

0.03 

t/t продукт 
КИ 

0.03 

t/t продукт 
да 

   КИ - класифицирана информация. Информацията се предоставя по реда на Закона за защита на 

класифицираната информация в МОСВ. 

 

В инсталациите за производство на оловен азид, оловен тринитрорезорцинат и живачен 

фулминат, количеството суровини и спомагателни материали е определено с технологични разходни 

норми. 

 

За 2020 година не са констатирани несъответствия във вида и количеството на 
използваните суровини и спомагателни материали.  

 
Няма несъответствие във вида и количеството използваните суровини и спомагателни 

материали през последните 5 години. 
 
Втора група  
 
Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС (Условие 2  на КР): 

Суровините и спомагателните материали за инсталациите, непопадащи в обхвата на Приложение 

№ 4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и класифицирани като опасни в закона за защита 

от вредното въздействие на химическите вещества и препарати /ЗЗВВХВП/ не се различават по вид и не 

превишават количествата, посочени в таблици 4.3.1. и 4.3.2. от Заявлението за Комплексно 

разрешително (КР).  

 
Не се изисква докладване на разходите. 
 
Таблица 3.3.3. Използване на горива. 

 
Горива 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено  
годишно 

количество 

Употребено  
количество 
за единица 

продукт 

Съответствие 
 

Няма такива - - - - - 

 
Измерване и документиране:  

В съответствие с изискванията на комплексното разрешително се измерват/изчисляват: 

-Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали 

за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, t/единица продукт 

(изчисленията са съгласно Условия № 6.5.1. и № 6.5.2. на КР). 

- Годишно производство за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС, t/год. 

-Употребеното годишно количество суровини и спомагателни материали, вложени при производство за 

инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително инструкции.   

  

Налични са по 12 броя ежемесечни справки по инсталации за произведените количества живачен 

фулминат, оловен азид, оловен тринитрорезорцинат и разхода на суровини/спомагателни материали. 

  

Налични са 3 броя справки с информация за измерените/изчислени и документирани:  

- Стойност на годишната норма за ефективност;  
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- Изразходваното годишно количество суровини и спомагателни материали; 

- Годишното производство за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение  

№ 4 на ЗООС. Направена е Оценка на съответствието.  

 
Не са констатирани несъответствия за 2020 година. 
 

Налични са работни дневници (по инсталации), в които се отразяват употребените количества 

суровини, спомагателни материали и готов продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата 

на Приложение № 4 на ЗООС. 

 

Документацията се съхранява по инсталации, във финансово-отчетните поделения на 

дружеството и при еколога.  

 

 

3.4.  Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 
Условие № 8 на КР № 101/2006 год. 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещества и смеси и „Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси”, са опаковани, етикетирани и снабдени с Информационни листове за 

безопасност (ИЛБ).  

- Употребяваните химични вещества и препарати, включително масла, се съхраняват съобразно 

препоръките, посочени в ИЛБ. 

- Извършва се периодична проверка на съответствието на площадките и складовете за съхранение с 

експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. 
- Складовете и площадките за съхранение на опасни химични вещества и смеси, спомагателни 

материали и горива са обезопасени, в съответствие с изискванията на  нормативната уредба. 

- Съхранението на взривни вещества в складовете се осъществява в количества по-малки или равни на 

посочените в специфичните нормативни изисквания за дейности с взривни вещества. 

- Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява в затворени съдове 

и/или оригинални опаковки, резистентни на действието на съхраняваните в тях вещества. 

 
Документиране и докладване: 

 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително инструкции.   

 

Налични са утвърдени протоколи за извършена проверка на експлоатационното състояние и 

поддръжка на площадките и складовете за съхранение.   

Извършват се проверки за състоянието на площадките и складовете: 

-ежедневно при работа от материално отговорните лица;  

-ежемесечно от комисия. 

    На основание изискванията на „Наредба за реда и начина за съхранения ОХВ и смеси” и във 

връзка със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. е извършена оценка на безопасността на съхранението 

на ОХВ и смеси на площадката. Резултатите от оценката са документирани в съответствие със 

заповедта и са налични на площадката. 

 
Няма констатирани несъответствия за 2020 година. 
 
 
 
 

 



ГДОС                                                      „АРСЕНАЛ”АД, КАЗАНЛЪК                   ЗАВОД 4, МЪГЛИЖ 

                 2020 година                                                                    17/144 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 
  

4.1. Доклад по Европейския регистър за изпусканията и преноса на замърсители                     
ЕРИПЗ. Виж Приложение 1. Таблици - Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ (колона 1а Въздух). 

 

4.1.1. Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух. 
Съгласно Условие 9.7.4. от КР са изчислени годишните количества на замърсителите, в 

съответствие с изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители  

(ЕРИПЗ). 

Стойностите на емисиите във въздуха са изчислени за всички изпускащи устройства /ИУ/ при 

следните работни часове през 2020 г. :  

 

- ИУ№№ 1 и 2 по 1004 h/y 

- ИУ№№ 5 и 6  по 286 h/y 

- ИУ№№ 7, 8 и 8.1 по 253,5 h/y 

- ИУ №№ 3 и 4 по 0 h/y 

  
4.1.1.1. Изчислени годишни емисии за 2020 г. на замърсители в атмосферния въздух в mg/Nm3 чрез 
„Методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни вещества в Инсталации за 
производство на експлозиви в Завод 4, гр. Мъглиж”. 
 

№ 

Инсталация за 
производство на 
експлозиви, 
включваща: 

Замърсител 

НДЕ 
съгласно 

КР 
(mg/Nm3) 

Изчислена 
стойност 
съгласно 
Методика 
(mg/Nm3) 

Съотетствие 
да/не 

1 

Производство на 

оловен азид 

NOx 180 42,00 да 

Олово и съединенията 

му определени като Pb 
0,5 0,06 да 

Общ органичен 

въглерод 
50 22,24 да 

2 
Производство на 

оловен 

тринитрорезорцинат 

(ТНРС) 

NOx 180 31,73 да 

Олово и съединенията 

му определени като Pb 
0,5 0,03 да 

Общ органичен 

въглерод 
50 47,55 да 

3 

Производство на 

живачен фулминат 

NOx 180 132,49 да 

Hg 0,05 0,016 да 

Общ органичен 

въглерод 
50 17,80 да 

 
4.1.1.2. Изчисления на годишните количества замърсители във въздуха (kg/y) за инсталациите за 
производство на оловен азид, оловен тринитрторезорцинат (ТНРС) и живачен фулминат 
попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС съгласно Условие 9.7.5.6. от КР 

E = C  x  Q  x  T  x  10–6 

 
където:  

E = емисия [kg/y].  

C = концентрацията на замърсителя в отпадните газове [mg/Nm
3
].  

Q = поток на отпадни газове [Nm
3
/h].   

T = производствено време на година [h/y]. 
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1. Инсталация за производство на оловен азид: 
1.1 Е NОx = 42,00 x 4617 x 1004 x 10–6 = 194,70 kg/y 

1.2 Е Олово и съединенията му определени като Pb = 0,06 x 4617 x 1004 x 10–6 = 0,28 kg/y 

1.3 Е Общ органичен въглерод = 22,24 x 4617 x 1004 x 10–6 = 103,09 kg/y 

 

2. Инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат (ТНРС): 
2.1 Е NОx = 31,73 x 1823 x 286 x 10–6 = 16,54 kg/y 

2.2 Е Олово и съединенията му определени като Pb = 0,03 x 1823 x 286 x 10–6 = 0,02 kg/y 

2.3 Е Общ органичен въглерод = 47,55 x 1823 x 286 x 10–6 = 24,79 kg/y 

 

3. Инсталация за производство на живачен фулминат: 
3.1 Е NОx = 132,49 x 5853 x 253,5 x 10–6 = 196,58 kg/y 

3.2 Е Hg = 0,016 x 5853 x 253,5 x 10–6 = 0,02 kg/y 

3.3 Е Общ органичен въглерод = 17,80 x 5853 x 253,5 x 10–6 = 26,41 kg/y 

 

ОБЩИ ЕМИСИИ ЗА ТРИТЕ ИНСТАЛАЦИИ: 
Е NОx = 407,82 kg/y 

Е Олово и съединенията му определени като Pb = 0,3 kg/y 

Е Hg = 0,02 kg/y             
Е Общ органичен въглерод = 154,29 kg/y 

 

4.1.1.3. Определяне на годишното количество замърсители във въздуха, изпуснати в атмосферата 
за производство на единица продукт, за инсталациите за производство на оловен азид, оловен 
тринитрторезорцинат (ТНРС) и живачен фулминат попадащи в обхвата на Приложение № 4 на 
ЗООС, съгласно Условие 9.7.5.6. от КР  
 Годишните количества на замърсителите, изпуснати в атмосферата за единица продукт са 

представени в Таблица 4.1.1.3. 

  
Таблица 4.1.1.3. Определяне на годишното количество замърсители, изпуснати в атмосферата за 
единица продукт.  
 

Инсталация, съгласно 
Приложение 4 на ЗООС 

Годишно 
производство по 
инсталации, t/y 

Видове замърсители 
по инсталации 

Количество 
замърсител за 

единица 
продукт, kg/t 

продукт 

Производство на оловен азид КИ 

NOx 315,06 

Олово и съединенията 

му определени като Pb 
0,45 

Общ органичен 

въглерод 
166,82 

Производство на оловен 

тринитрорезорцинат (ТНРС) 
КИ 

NOx 93,98 

Олово и съединенията 

му определени като Pb 
0,11 

Общ органичен 

въглерод 
140,85 

Производство на живачен 

фулминат 
КИ 

NOx 420,04 

Hg 0,04 

Общ органичен 

въглерод 
56,43 

КИ - класифицирана информация. 
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Изчисления за емисии на годишни замърсители в отпадъчните води по ЕРИПЗ. Виж 

Приложение 1, Таблици - Таблица 1 Замърсители по ЕРИПЗ (колона 1b Вода). 
 

Еi = (Ci ср x Q год) x 10 -6  
Еi , кг/год - Емисия на i-я замърсител /стойност за периода на отчитане - една календарна година/.  

Ci ср, мг/л  - Концентрация на i-я замърсител /средна стойност за периода на отчитане - една календарна 

година/. 

Q год, л/год - Дебит на отпадъчните води /стойност за периода на отчитане - една календарна година/. 

 
Емисии в отпадъчните води, качествен мониторинг. 
Определяне на изнесените годишно замърсители. 
1.  Фосфор (общ) = (1,898 х 34 412 000) х 10-6 = 65,31 кг/год 

2. Арсен = (0,0005 х 34 412 000) х 10-6 =  0,02 кг/год            

3. Кадмий = (0,001 х 34 412 000) х 10-6 =  0,03 кг/год    

4. Хром = (0,048 х 34 412 000) х 10-6 = 1,65 кг/год 

5. Мед = (0,032 х 34 412 000) х 10-6 = 1,10 кг/год      

6. Живак = (0,0008 х 34 412 000) х 10-6 = 0,03 кг/год     

7. Олово = (0,005 х 34 412 000) х 10-6 = 0,17 кг/год     

8. Цинк = (0,110 х 34 412 000) х 10-6 = 3,79 кг/год    

9. Антрацен = (0,000005 х 34 412 000) х 10-6 = 0,0002 кг/год   

10. Общ органичен въглерод (ТОС), като общо С или COD/3 (ХПК/3 ) =  

= (2,668 х 34 412 000) х 10-6 = 91,81 кг/год  

11. Цианиди (свободни) = (0,001 х 34 412 000) х 10-6 = 0,03 кг/год 

12. Неразтворени вещества = (15 х 34 412 000) х 10-6 = 516,18 кг/год   

13. Общ органичен въглерод (като нефтопродукти) = (0,265 х 34 412 000) х 10-6 = 9,12 кг/год  

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
Условие № 9 на КР № 101/2006 год. 

 

В таблиците по Условия 9.2., 9.3. и 9.7. на комплесното разрешително (КР) са посочени 

параметрите на изпускащите устройства, емисионните норми, максималния дебит и източника на 

замърсители в отпадъчните газове. Посочени са изискванията на собствен мониторинг. 

 

Собствен мониторинг: 
 

Виж Приложение 1. Таблици - Таблици 2. Емисии в атмосферния въздух.  
         Оценка на съответствието. 

 

Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ЛИК „Липгей” към „Пехливанов 

инженеринг” ООД, гр. София. 

Дебитът на емитираните газове и стойностите на измерените емисионни показатели в атмосферата от 

всички организирани точкови източници не превишават определените с КР. След проведеният 

мониторинг е направена оценка на съответствието.  

  

През 2020 година не са констатирани несъответствия. 
 

В съответствие с Условие 9.7.1.1. на КР № 101/2006 година, се прилага „Методика за балансово 

изчисляване на вредни вещества”. Към настоящия момент няма техническа възможност за извършване 

на преки измервания.  

 

 

През 2020 година не са използвани и респективно не са извършвани измервания на следните ИУ:   
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-ИУ №№ 3 и 4 – не са работили през 2020 година; 

-ИУ № 11 – не е работило през 2020 година; 

-ИУ № 18  – не е работило през 2020 година; 

-Изпускащи устройства №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, СИ-1/15, СИ-1.1/15, 

СИ-1.2/15, СИ-1.3/15, СИ-1.4/15, СИ-1.5/15, СИ-1.6/15, СИ-2/15, СИ-2.1/15, СИ-2.2/15 - не са работили 

през 2020 година; 

-ИУ №№ СИ-4/41, СИ-5/41, СИ-6/41, СИ-7/41, СИ-8/41, СИ-9/41, СИ-11/41, СИ-12/41, 1/41, 2/41, 3/41, 

4/41, 5/41, 6/41, 7/41, 8/41, 9/41, 10/41, 10.1/41, 10.2/41, 11/41, 12/41, 13/41, 14/41, 15/41, 16/41, и 17/41- не 

са работили през 2020 година; 

-ИУ №№ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 и 6/2 – не са работили през 2020 година; 

-ИУ №№ КИ 1/16, КИ 2/16, КИ 3/16, ВИ 1/16, ВИ 2/16, ВИ 3/16, ВИ 4/16, 1/16, 2/16 - не са работили през 

2020 година.  

-На инсталация „Монтажен и пресов участък на Обект 15” са извършени измервания на ИУ №№ 46, 47, 51, 

52, 53, 54, СИ-3/15 и СИ-4/15. Останалите ИУ не е провеждан мониторинг поради това, че съответните 

съоръжения не са работили през 2020 година. 

Изпратени са необходимите уведомления до компетентните органи. 

 
Норми за ефективност при изпускането на замърсители  
 

Не се представят норми за ефективност, тъй като при определянето им се ползват данни 

представляващи класифицирана информация (информацията за количествата произведена продукция от 

инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4). Класифицираната информация се 

предоставя в МОСВ по реда на Закона за защита на класифицирата информация.  

 

Пречиствателни съоръжения: 
 

В съотвествие с Условие 9.1.2. в РИОСВ е предоставена информация за всички 
пречиствателни съоръжение съдържаща списък на технологичните параметри. 

 

-Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение; 

-Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното 

съоръжение; 

-Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за 

пречиствателното съоръжение. 

През 2020 година не са извършвани промени в условията по експлоатацията на пречиствателните 

съоръжения (ПС).  

Информацията се съхранява на площадката и се представя при проверка и поискване от компетентния 

орган.  

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции за експлоатация на 

пречиствателните съоръжения.  

 Наличните на площадката пречиствателни съоръжения се контролират при работа на 

инсталациите. 

 Налични са протоколи от извършени проверки на пречиствателните съоръжения за емисии във 

въздуха.                                                                                                                                                                                           

Проверките се извършват: 

-ежедневно при работа на инсталациите. 

-периодично (на 6 месеца) от еколог. 

 

Налични са протоколи за извършени проверки на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, 

установени несъответствия, причини за несъотвествията и предприети коригиращи действия за 
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хидроциклони в Обект ПМ 12 и Обект ПМ 41, мокри циклони и сухи филтри в Обект 15 и Обект 10, 

както и ЕРА филтри и синтетични филтри в Обект ПМ 16.   

Проверките се извършват: 

- ежедневно – при работа на инсталациите от началник цех или началник смяна. 

- периодично (на  3 месеца) от комисия. 

Няма констатирани несъответствия за 2020 година.  
Документацията се съхранява по инсталации. Копия от протоколите се съхраняват при              

еколога на завода. 

 

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества. 
 

Неорганизирани емисии при употребата на органични разтворители. 
 

В Завод 4, площадката Мъглиж се ползват органични разтворители за:  

-промиване и подсушаване на крайните продукти със спирт;  

-почистване на детайли и нанасяне покритие;  

-почистване на използваното оборудване и работния инструмент при нанасяне на покритие и маркиране 

на изделия и опаковки.   

 

1.  Неорганизирани емисии (НЕ) при употребата на органични разтворители. 
 

На площадката на Завод 4, гр. Мъглиж, са обособени следните производствени линии, ползващи 

органични разтворители. 

Механичен цех 
 - почистване на метални повърхности преди нанасяне на покритие; нанасяне на покритие.  

Снаредяване на капсул-възпламенител (КВ) и капсул-детонатор (КД), монтаж на взриватели. 
- почистване  на повърхности (оборудване и инструменти, използвани за нанасяне на покритие; 

нанасяне на покритие). Извършва се в самото работно помещение. 

Разтворители – етилов алкохол за почистване, етилов алкохол в състава на шеллак. 

Работи се с малки дневни дози за почистване на работните маси и оборудване замърсени с ВВ, поради 

което помещението няма специална вентилация т.е. емисиите са неорганизирани.  

- нанасяне на покритие; 

Нанасяне на покритие от шеллак. За сушене на детайлите след нанасяне на покритие, същите се 

поставят в сушителни плочи 2 бр. с чадър с естествена вентилация (без вентилатори). 

Разтворители – етилов алкохол в състава на шеллак. 

Производство на ел. запалки, ел. детонатори, монтаж на взриватели 
- нанасяне на покритие; 

Разтворители- етилов алкохол в състава на лепило ВЛ 2 и шеллак, и етилов алкохол за почистване на  

работни места и оборудване, използвано при нанасяне на покритие.  

Монтаж на взриватели и производство на мини 
- почистване на детайли /обезмасляване/ преди нанасяне на покритие и почистване на работните маси и 

оборудване замърсени с ВВ;  

За почистване на детайли преди нанасяне на покритие се използва хексан. 

За почистване на работните маси и оборудване замърсени с ВВ се ползва етилов алкохол. 

- нанасяне на покритие върху изделия; нанасяне на маркировъчен текст;  

Разтворители -  бутилацетат, етилов алкохол в състава на ВЛ 2, етилов алкохол в състава на шеллак, 

разредител в НЦ лак. За почистване на инструменти, работни места и оборудване след нанасяне на 

покритие се ползва бутилацетат. 

Производство на корпуси на 23 мм и 30 мм изстрели 
- почистване на работните маси и оборудване замърсени с ВВ;  

За почистване на работните маси и оборудване замърсени с ВВ се ползва етилов алкохол. 

- нанасяне на покритие; 
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Разтворители – етилов алкохол (чист и в състава на лепило ВЛ 2), разредител за НЦ лак (чист и в 

състава на лак), бутилацетат. За почистване на инструменти, работни места и оборудване след нанасяне 

на покритие се ползва ацетон. 

Обект 15 и Обект 10. 
- почистване на работните маси и оборудване замърсени с ВВ;  

За почистване на работните маси и оборудване замърсени с ВВ се ползва етилов алкохол. 

- нанасяне на покритие; 

Разтворители – етилов алкохол в състава на шеллак, етилов алкохол за почистване, разредител за НЦ 

лак (чист и в състава на лак). 

Производство на хартиени гилзи в Обект К 84. 

Лакиране на изделия като се ползва лепило 192. Лепилото се разрежда с разтворител за лепило 192 в 

съставните части на които влизат 4 основни разтворитела - ацетон, бутилацетат, етилов алкохол и 

етилацетат.  

 

В съответствие с изискванията на Наредба №7/2003 г. са разработени и представени в РИОСВ: 

- План за управление на разтворителите (ПУР) за инсталация почистване на повърхности Завод 4, 

Мъглиж.  

- План за управление на разтворителите (ПУР) за нанасяне на покритие Завод 4, Мъглиж. 

 

За целите на ГДОС от общото количество вложени разтворители третирано в ПУР, са отделени 

количествата касаещи обектите и  изпускащите устройства в обхвата на КР №101/2006. 

 

Механичен цех – дейности по почистване и лакиране:  

Вложени разтворители: 

-за почистване – 7142,10 кг/год; 

-за нанасяне на покритие –150 кг/год. 

Неорганизирани емисии: 

-за почистване – 1176,55кг/год.  

-за нанасяне на покритие – 15 кг/год. 

Снаредяване на КВ и КД – дейности по почистване и лакиране: 

Вложени разтворители: 

-за почистване – 2799,62 кг/год; 

-за нанасяне на покритие – 1889,50 кг/год. 

Неорганизирани емисии:  

-за почистване – 499,62 кг/год.  

-за нанасяне на покритие – 274,50 кг/год. 

Производство на ел. запалки и ел. детонатори и монтаж на взриватели  – дейности лакиране: 

Вложени разтворители – 1029,01 кг/год. 

Неорганизирани емисии –  112,46 кг/год. 

Производство на мини – дейности по почистване и лакиране: 

Вложени разтворители: 

-за почистване – 774,61 кг/год; 

-за нанасяне на покритие – 1447,07 кг/год. 

Неорганизирани емисии:  

-за почистване –88,84 кг/год.  

-за нанасяне на покритие – 242,57 кг/год. 

Производство на корпуси на  23мм. и 30мм. изстрели – дейности по лакиране: 

Вложени разтворители: 

-за почистване – 2906,61 кг/год; 

-за нанасяне на покритие – 2216,28 кг/год. 

Неорганизирани емисии: 

-за почистване – 146,61 кг/год.  

-за нанасяне на покритие – 371,93 кг/год. 
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Монтажен участък и пресов участък – Обект 15 и Обект 10 – дейности по почистване и лакиране: 

Вложени разтворители: 

-за почистване – 727,14 кг/год; 

-за нанасяне на покритие – 1148,02 кг/год. 

Неорганизирани емисии  

-за почистване – 111,67 кг/год.  

-за нанасяне на покритие – 115,67 кг/год. 

 

В съответствие с ръководствата по прилагане на Наредба №7/2003 година, отделните производствени 

линии се разглеждат като части на една инсталация и баланса на емисиите се извършва като се вземат 

предвид сумарните стойности на всички измерени /изчислени емисии.  

 

Изчислените стойности за неорганизираните емисии за площадката са както следва: 

-за инсталация почистване на повърхности – 14,10 %;  
ННЕ - 15% (съгласно Наредба № 7/2003 г.).  Инсталацията  е  в  съответствие. 

-за инсталация за нанасяне на покритие – 13,94 %; 
ННЕ - 20% (съгласно Наредба № 7/2003 г.).  Инсталацията  е  в  съответствие. 

 

2. Неорганизирани емисии при употребата на други вещества. 
В съответствие с инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, периодично са контролирани обектите, потенциални източници на 

неорганизирани емисии, като резултатите от проверките са отразени в протоколи.  

Няма констатирани несъответствия през 2020 година. 
 
3. От площадката не се генерират емисии на интензивно миришещи вещества.  
Наличен е Регистър на постъпили оплаквания и коригиращи действия при миризми от интензивно 

миришещи вещества, в резултат от дейностите, извършвани на площадката. 

През 2020 година няма регистрирани оплаквания. 
 
Документиране и докладване: 
-Планове за управление на разтворителите за 2020 година; 
-Налице са протоколите от извършения собствен мониторинг. 

-В изисквания срок е представен пред РИОСВ – гр. Стара Загора „Доклад за резултатите от 

извършените собствени периодични измервания на обекти с неподвижни източници на емисии на 

площадка Мъглиж на „Арсенал” АД за 2020 година”. 

 

Налични са 12 броя протоколи за извършен оглед на инсталациите за наличие на неорганизирани 

емисии и предприети мерки за тяхното предотвратяване/намаляване.                                                                                                                                                  

Проверките се извършват:                                                                                                                                                                

-ежедневно при работа в инсталациите. 

-ежемесечно от еколога на завода. 

 

            Налични са 12 броя протоколи за извършен оглед на складове и цехове на Завод 4, Мъглиж, за 

наличие на неорганизирани прахови емисии и предприемане на мерки за ограничаването им,  в 

съответствие с чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г., за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Проверките се извършват:                                                                                                                                                                

-ежедневно при работа в инсталациите. 

-ежемесечно от еколога на завода. 

 

Налични са 12 броя протоколи за извършен оглед на инсталациите за наличие на интензивно 

миришещи вещества и предприети мерки за тяхното предотвратяване/намаляване.                                                                       

Проверките се извършват:                                                                                                                                                 
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-ежедневно при работа в инсталациите. 

-ежемесечно от еколога на завода.  

 

Наличен е Протокол за резултатите от оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и 

времевия период за превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите 

коригиращи действия.  

 

Документацията се съхранява при еколога на завода.  

  

 

3.5.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 
Условие № 10 на КР № 101/2006 год. 
 

 Собственият количествен и качествен мониторинг на отпадъчните води на Завод 4, Мъглиж се 

извършва в съответствие с Таблици 10.1.2.1 и 10.1.4.1 на Комплексно разрешително (КР) в три 

пробовземни точки /ПТ 1, ПТ 2 и ПТ 3/.  

Анализите за качеството на отпадъчните води са изпълнени от измервателна лаборатория 

„Централ” гр. Казанлък. Сертификат БСА рег. № 279 ЛИ/15.04.2020 г. 

 

Точки на пробовземане: 
№ 1  – преди точката на заустване;  
№ 2 – на изход филтри с активен въглен, пречистени отпадъчни води от Механичен цех                             
(байцово отделение) и битово-фекални води; 
№ 3 – на изход филтри с активен въглен, пречистени отпадъчни води от Западен клон. 
 

Източници на отпадъчните води: – пречистени производствени и битово-фекални води от 

площадката. 

 
Име на водоприемника – река „Асащица”, поречие на река „Тунджа” , ІІ-ра проектна категория 

водоприемник. 

Разрешено количество на заустваните отпадъчни води:  
Qср.дн. = 1532 m3/24h 

Qмакс.час = 63,83 m3/h 

Q  год  = 383 000 m3/y 
 

Резултати от мониторинга на отпадъчните води  
Виж Приложение 1. Таблици 3. Емисии в отпадъчни води. 
 
Количествен мониторинг: 

Количеството отпадъчни води на смесения поток пречистени производствени и битово-фекални 

води от цялата площадка се отчита с разходомерно устройство на изхода на площадката, преди точката 

на заустване в река „Асащица”. 

 

Налице са 12 броя месечни справки за проведен количествен мониторинг (среднодневни и 

средночасови стойности на дебитите) на отпадъчни води. 

 

Няма констатирани несъответствия през 2020 година за среднодневен, средночасов и 
годишен дебит на изпусканите отпадъчни води. 
  
Качествен мониторинг: 
 
Пробовземна точка ПТ 1 – общ канал на изход площадката, преди точката на заустване; 
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Мониторингът се извършва периодично – веднъж на тримесечие. 

През 2020 година е констатирано превишение на ЕИО по показател живак. Извършен е анализ на 

причините, довели до отклонението. Предприети са коригиращи мерки, след което взета нова проба. 

Резултатът от нея е в съответствие с ИЕО. Уведомени са съответните институции.  

Пробовземна точка ПТ 2 – на изход филтри с активен въглен, пречистени отпадъчни води от    
Механичен цех (байцово отделение) и битово-фекални води; 

  Мониторингът се извършва периодично – веднъж месечно. 

През 2020 година няма констатирани несъответствия.  
Пробовземна точка ПТ 3 – на изход филтри с активен въглен, пречистени отпадъчни води от                  
Западен клон. 
Мониторингът се извършва периодично – веднъж на тримесечие. 

През 2020 година няма констатирани несъответствия.  
 

Налице са по 4 броя тримесечни (за ПТ 1 и ПТ 3) и 12 броя месечни (за ПТ 2) справки за емисии 

в отпадъчни води. (Качествен мониторинг и Оценка на съответствието).   

 

Норми за ефективност при изпускането на замърсители  
Не се представят норми за ефективност, тъй като при определянето им се ползват данни 

представляващи класифицирана информация (информацията за количествата произведена продукция от 

инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4). Класифицираната информация се 

предоставя в МОСВ по реда на Закона за защита на класифицирата информация. 

  

За 2020 година е платена годишната такса за заустване на отпадъчни води от площадка Мъглиж. 

Копие от платежния документ е предоставенo на БДУВ Източнобеломорски район, гр. Пловдив. 

 
Пречиствателни съоръжения: 
През 2020 г. в експлоатация са (виж. Таблица) 
 

№ 
по 
ред 

 
Инсталация 

 

 
Пречиствателни съоръжения /ПС/ 

1.  Производство на оловен азид 

Реактор-утаител, вакуум-филтър, вторичен утаител – 

1 бр. (общ за производство на оловен азид и 

производство на оловен тринитрорезорцинат) 

2.  
Производство на оловен 

тринитрорезорцинат 

Реактор-утаител, вакуум-филтър, вторичен утаител – 

1бр. (общ за производство на оловен азид и 

производство на оловен тринитрорезорцинат) 

3.  Производство на живачен фулминат 
Реактор-утаител, утаителна шахта, 

вторичен утаител – 1бр. 

4.  
Производство на стифнинова 

киселина 
Реактор-неутрализатор 

5.  Механичен цех, байцово отделение Два броя реактор-утаители 

6.  Производство на мини Четири броя филтруващи батерии с кокс 

7.  
Монтажен участък и пресов участък 

на Обект 15 

Локално ІІІ-стъпално пречиствателно съоръжение за 

улавяне на частици от взривни вещества - камера за 

грубо почистване, адсорбиране, 

успокоителна камера 

8.  Монтажен участък в Обект 14 
Уловител за неразтворими съединения от 

пиротехнически състави и барут 

9.  
Инсталация за производство на 

пресовки от БВВ в Обект 10 

Уловител за взривни вещества, включващ: I стъпало 

(камера за грубо очистване, филтърна касета), 

II стъпало (адсорбиране чрез активен в касета), 
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№ 
по 
ред 

 
Инсталация 

 

 
Пречиствателни съоръжения /ПС/ 

III стъпало (успокоителна камера) 

10. 
Инсталация за производство на мини 

осколочни в Обект ПМ 41 

Уловител за взривни вещества, включващ: I стъпало 

(камера за грубо очистване, филтърна касета), 

II стъпало (адсорбиране чрез активен въглен в 

касета), III стъпало (успокоителна камера) 

11. 

Изработване на състав, съдържащ  

CS вещество и димен състав, 

изработване на пресовки от състава и 

монтаж на изделия в Обект ПМ 16 

Уловител за неразтворими съединения от CS 

вещество и димен състав 

12. На изход площадка Мъглиж 
Пречиствателна станция за пречистване на 

производствени и битово-фекални води 

 
Налични са протоколи по 2 броя за извършени проверки на пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води (технологични параметри) и от извършена оценка на съответствието на измерените 

стойности с определените оптимални стойности  на ЛПС. 

Проверките се извършват:  

-ежедневно при работа в инсталациите. Отразяват се в работен дневник. 

-периодично 2 бр. (на  6 месеца) от еколога на завода.  

 

Налични са 4 броя протоколи за извършени проверки на техническото състояние на 

пречиствателните съоръжения (ПС) за отпадъчни води на площадката. 

 Проверките се извършват:  

-ежедневно при работа в инсталациите. Отразяват се в работен дневник. 

-периодично (на 3 месеца) от еколога на завода – резултатите се отразяват в протокол. 

 
Няма констатирани несъответствия за 2020 година.  
 

Налични са работни дневници за работата на пречиствателните съоръжения (ПС), в които се 

контролират и отразяват процесите на обезвреждане на отпадъчните води и почистване в инсталациите. 

Документацията се съхранява по инсталации. 

Няма констатирани несъответствия при попълване на работните дневници. 

 
Налични са 12 броя протоколи от извършени проверки на Разходомерното устройство (РУ) за 

отпадъчни води на изхода на площадката. Ежемесечно се отчита в Дневник/Регистър дебита на общия 

смесен поток пречистени отпадъчни води на изхода на площадката.  

Проверките се извършват:  

-ежемесечно от еколога на завода или определено лице при отчитане на дебита на отпадъчните води. 

 

За отчетният период не са регистрирани аварии и необходимост от ремонтни дейности на 

разходомерното устройство (РУ). 

 

Дъждовните води от площадката се заустват в река „Асащица”, втора категория водоприемник, 

единствено чрез открития бетонов канал. 

 

Документиране и докладване: 
Резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието с ИЕО се 

документират и съхраняват в съответствие с изискванията на условията на комплексното разрешително 

(КР). 

Резултатите от провеждания качествен и количествен мониторинг на отпадъчните води се 

докладват ежемесечно в РИОСВ, гр. Стара Загора и БДУВ гр. Пловдив.  
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Изпращат се необходимите уведомления, съгласно Условие 7.1. на КР/06. 

 

4.4. Управление на отпадъците. Условие № 11 на КР № 101/2006 год. 
Образуване на отпадъци. 
Виж Приложение 1. Таблици - Таблица 4. Образуване на отпадъци. Оценка на съответствието.  
 
През 2020 година не са генерирани отпадъци с кодове и наименования както следва: 
- Други хидравлични масла (13 01 13*) 
- Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)                                                        (06 13 02*) 
 
Документиране и докладване: 

Налични са годишна и месечни справки и оценка на съответствието на образуваните количества 

отпадъци. 
Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции. 

 През 2020 година образуваните отпадъци не се различават по вид , код и наименование. 
 

Образуване на отпадъци. Сравнителна таблица. 

 № 
ред 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 
определено 

с КР 

Годишно количество 

2016 
год. 

2017 
год. 

2018 
год. 

2019 
год. 

2020 
год. 

1. Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 30 t/год. 7.5 

t/год. 

5.983 

t/год. 

10.22 

t/год. 

27.588 

t/год. 

5.559 

t/год. 

2. Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 60 t/год. 41.95 

t/год. 

45.63 

t/год. 

45.58 

t/год. 

47.61 

t/год. 

10.45 

t/год. 

3. Други 

хидравлични 

масла 

13 01 13* 0.5 t/год. няма 

отчитани 

0 t/год. 

няма 

отчитани 

0 t/год. 

няма 

отчитани 

0 t/год. 

няма 

отчитани 

0 t/год. 

няма 

отчитани 

0 t/год. 

4. Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни в-ва или 

замърсени с 

опасни в-ва (мет. 

бутилки от метал. 

живак) 

15 01 10* 0.098 t/год. 

 

0.0388 

t/год. 

0.0216 

t/год. 

0.0142 

t/год. 

0.0156 

t/год. 

0.0108 

t/год. 

5. Утайки от 

физико-химично 

обработване, 

съдържащи 

опасни вещества 

(хромсъдържаща 

утайка) 

19 02 05* 3 t/год. няма 

отчитани 

0 t/год 

няма 

отчитани 

0 t/год 

няма 

отчитани 

0 t/год 

няма 

отчитани 

0 t/год 

0.5 

t/год. 

6. Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 21*   0.5 t/год. 0.16724 

t/год. 

0.04011 

t/год. 

0.01976 

t/год. 

0.08094 

t/год. 

0.06572 

t/год. 

7. Отработен 

активен въглен  

(с изключение на  

06 07 02) 

06 13 02* 0.5 t/год. - - - - няма 

отчитани 

0 t/год. 

8. Хартия и картон 

 

20 01 01 60 t/год. 43.41 

t/год. 

22.248 

t/год. 

7.74 

t/год. 

12.28 

t/год. 

2.54 

t/год. 

9. Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 30 t/год. 14.5 

t/год. 

14 

t/год. 

13.2 

t/год. 

13.7 

t/год. 

13.8 

t/год. 
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Приемане на отпадъци за третиране. Оценка на съответствието.  
Условие № 11.2. от КР. 
 

            На площадката на Завод 4, не се приемат отпадъци за третиране 
от други фирми или от други площадки на фирмата. 
         Няма данни за приемани отпадъци през последните 5 години. 

 

 

Прилага се вътрешнозаводска схема за събирането на образуваните при производствената 

дейност отпадъци в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда. 

  

Предварително съхраняване на отпадъците. Оценка на съответствието.  
Условие № 11.3. от КР. 
Виж Приложение 1. Таблици – Таблица 4. Образуване на отпадъци. Оценка на съответствието – 
продължение.  
През 2020 година са съхранявани отпадъците:  
 

Отпадък Код 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (метални бутилки от металически живак) 
15 01 10* 

Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества 

(хромсъдържаща утайка) 
19 02 05* 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 

Хартия и картон 20 01 01 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 

 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции. 

 

Разрешените видове отпадъци се съхраняват на площадката за определения с условията  на 

комплексното разрешително (КР) период. Условията на съхранение на образуваните на площадката 

отпадъци са в съответствие с изискванията.  

 

През 2020 година по отношение на събиране и предварително съхраняване на отпадъците не са 

констатирани:    

-смесване на опасни отпадъци с други отпадъци;  

-смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на опасни отпадъци; 

-смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци. 

 

Налични са 2 броя протоколи от извършени проверки по отношение събиране и предварително 

съхраняване на отпадъците.  

Проверките се извършват: 

-ежедневно при работа на инсталациите по Условие 2; 

-периодично (на 6 месеца) от еколог. 

 

През 2020 година не са констатирани несъответствия. 
 

Транспортиране на отпадъците. Оценка на съответствието. 
Условие № 11.4. от КР. 
Виж Приложение 1. Таблици – Таблица 4. Образуване на отпадъци. Оценка на съответствието – 
продължение. 
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През 2020 година са транспортирани от площадка Мъглиж следните отпадъци с кодове и 
наименования както следва: 

 
Отпадък Код Извършил 

транспорта: 
  Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 „Арсенал”АД 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 „Арсенал”АД 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества  

(метални бутилки от металически живак) 

15 01 10* „Арсенал”АД 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* „Арсенал”АД 

Хартия и картон 20 01 01 „Арсенал”АД 

 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции.  

 

Образуваният отпадък се извозва от територията на площадката със собствен транспорт на 

„Арсенал” АД и в съотвествие с изискванията на нормативната уредба. От базовата площадка на 

фирмата отпадъците се извозват за опозотворяване/обезвреждане от външни фирми, като „Арсенал” АД 

притежава рег. документ да извършва транспорт и със собствени автомобили. 

 
През 2020 година не са констатирани нарушения и несъответствия. 
 

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвя и съхранява необходимия набор от 

съпроводителна документация (в съответствие с „Наредба № 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния 

регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности” и 

„Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 

приета с ПМС № 53/19.03.1999 год.). 

 

 

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци. Оценка на съответствието. 
Условие № 11.5. от КР. 
Виж Приложение 1. Таблици – Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Оценка 
на съответствието. 
 

През 2020 година са предавани за оползотворяване в т.ч. рециклиране, отпадъци с кодове и 
наименования съгласно таблицата по – долу.  
 

Отпадък 
 

Код Име на фирмата 
извършваща операцията 
по оползотворяване в т.ч. 

рециклиране  

Количество 
предаден 

отпадък за 
2020 г. 
(тона) 

Стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 

12 01 01  „Белезирев” ЕООД, 

 гр. Сопот  

5.559 

Стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали 

12 01 03 „Петгруп – Г” ЕООД,  

гр. Хасково 
10.45 

Хартия и картон 20 01 01 „Гатена” ЕТ,  

гр. Казанлък 

2.54 
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Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции.  

 

През 2020 година няма констатирани несъответствия. 
 

 

Обезвреждане на отпадъци. Оценка на съответствието.  
Условие № 11.6. от КР. 
Виж Приложение 1. Таблици – Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Оценка 
на съответствието. 
 

През 2020 година са предавани за обезвреждане, отпадъци с кодове и наименования 
съгласно таблицата по – долу.   
 

Отпадък 
 

Код Име на фирмата 
извършваща 

операцията по  
обезвреждане 

Количество 
предаден отпадък 

за 2020 г. 
(тона) 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества (метални бутилки 

от металически живак) 

15 01 10* „БалБок Инженеринг” 

АД, 

гр. София 

0.034 

 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* „БалБок Инженеринг” 

АД, 

гр. София 

0.068 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Община Мъглиж, 

„Мъглиж 2004” ЕООД 
13.8 

  

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции.  

 
Отпадъците образувани от дейностите на площадката се предават за оползотворяване, 

преработване, рециклиране и обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или Комплексно 

разрешително (КР) за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор за конкретния вид 

отпадък. 

  
През 2020 година няма констатирани несъответствия. 
В Завод 4 няма отпадъци с огледални кодове и в съответствие с Условие № 11.8. на 

комплексното разрешително (КР) не са извършвани анализи и лабораторни изследвания на отпадъци.  

 
Оценка на съответствието на дейностите с отпадъци през последните пет години: 
 

 

4.5. Шум.  Условие № 12 на КР № 101/2006 год. 
Виж Приложение 1. Таблици - Таблици 6. Шумови емисии. 
      

Разрешените нива на шум, резултат от дейностите, извършвани на производствената площадка 

са: 

 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво - 70 dB(A) от 07:00 часа до 19:00 часа; 

- вечерно ниво - 70 dB(A) от 19:00 часа до 23:00 часа; 

- нощно ниво - 70 dB(A) от 23:00 часа до 07:00 часа. 
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В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/: 

- дневно ниво - 55dB(A) от 07:00 часа до 19:00 часа;  

- вечерно ниво - 50 dB(A) от 19:00 часа до 23:00 часа; 

- нощно ниво - 45 dB(A) от 23:00 часа до 07:00 часа. 

 

Площадката е разделена на четири контура: Контур I (8 броя измерителни точки в югоизточната 

част на площадката), Контур II (8 броя измерителни точки в североизточната част на площадката), 

Контур III (8 броя измерителни точки в северозападната част на площадката) и Контур IV (6 броя 

измерителни точки в югозападната част на площадката).  

 
Собствен мониторинг: 

Периодично (на 2 години) се извършват наблюдения на общата звукова мощност на площадката, 

нивата на общата звукова мощност на площадката, нивата на звуковото налягане в определени точки по 

оградата на площадката и нивата на звуковото налягане в мястото на въздействие.                                                                                       

 През 2020 година измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ЛИК „Липгей” към 

„Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София. 

 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции. 

 

Документиране и докладване: 
Наличен е Регистър на постъпили оплаквания на живущи в близост до площадката и коригиращи 

действия при констатирани завишени нива на шума от дейностите, извършвани на площадката.  
 
През 2020 година няма постъпили жалби. Няма данни за завишени нива на шум от 

дейността на площадката. 
  

Документацията се съхрнява при еколога на завода.  
 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 
       Условие № 13.1. на КР № 101/2006 год. 
 
 Канализационна система: 
  Налични са 4 броя протоколи от извършени периодични (на 3 месеца) проверки за състоянието 

на цистерната с азотна киселина (наличние на течове) разположена на открито. 

 

Налични са 4 броя протоколи от извършени периодични (на 3 месеца) проверки  и поддръжка на 

канализационната система за отпадъчни води на площадката.   

Не са извършвани ремонти на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и не е 

възникнала необходимост от промяна в технологиите на пречистване. 

 

През годината са отстранявани локални запушвания на участъци от канализационната система на 

завода. Дейностите са извършени от специализирана фирма. За всяка отстранена неизправност е 

съставен Протокол за причините и предприетите действия. Екземпляр от протокола се съхранява при 

еколозите на „Арсенал” АД, както и при еколога на площадката на Завод 4, Мъглиж. 

  
4.6.1. Опазване на почвите от замърсяване. 
             Виж Приложение 1. Таблици - Таблици 8. Опазване на почви. 

 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции.  
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През отчетният период на площадката не е констатирано отвеждане на опасни вещества в  

почвите.  

Налице са достатъчно количество, подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на 

разливи/течове, в съответствие с изискванията на нормативната уредба и аварийния план на завода.  

 

Определени са мерки за предотвратяване и намаляване на разливи/изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка. Вероятни замърсители на почвите е възможно, при работа 

на инсталациите и товаро-разтоварни дейности.  

Съгласно установеният ред в дружеството, специализираните поделения на завода извършват 

периодично оглед на наличното оборудване на открито и извършват необходимата техническа 

поддръжка.   

 

През 2020 година не са регистрирани течове и разливи от резервоари, варели и 
тръбопроводи на открито и не са извършвани ремонтни дейности. 
 
Собствен мониторинг: 

На площадката на Завод 4, Мъглиж са определени 4 броя мониторингови пунктове за контрол на 

замърсяването на почвите (МП 1 – МП 4), чието местоположение е  нанесено на карта, съгласувана с 

РИОСВ и ИАОС. 

 

Периодично (на 10 години) се извършва собствен мониторинг на почвите. През 2020 година 
не са правени пробовземане и анализ на почви. 
 

През 2020 година няма констатирани несъответствия. 
 
Документиране и докладване: 

Наличен е Дневник/Регистър с данни за датата и часа на установяване на разлива/теча, причини, 

замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, 

където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива/теча и 

предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива/теча. 

 
През 2020 година няма регистрирани разливи/течове, които да са замърсили околната 

среда, в т.ч. и почвите на територията и в близост до площадката. 
 

     Документацията се съхрнява при еколога на завода. 
 

4.6.2. Опазване на подземните води от замърсяване. 
   

Качеството на подземните води се контролира в три броя мониторингови тръбни кладенци. 

   

Собствен мониторинг. Оценка на съответствието. 
Виж Приложение 1. Таблици - Таблици 7. Опазване на подземни води. 
 

Показателите и честотата за провеждане на собствен мониторинг са в съответствие с 

комплексното разрешително. (Таблица 13.2.1.2. на КР).  

 
Периодично (на 5 години) се извършва собствен мониторинг на подземни води. През 2020 

година не са правени пробовземане и анализ на подземни води.  
 

През 2020 година няма констатирани несъответствия. 
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Таблица. Отчетени стойности на Динамичното водно ниво в трите мониторингови тръбни 
кладенци през 2020 година. 
 

№ Месец Мониторингов 
пункт Сондаж 
№1 (фонов), m 

Мониторингов 
пункт Сондаж 

№2, m 

Мониторингов 
пункт Сондаж 

№3, m 

1. Януари 2,05 2,20 1,40 

2. Февруари 2,00 2,10 1,30 

3. Март 2,10 2,00 1,40 

4. Април 2,10 2,10 1,50 

5. Май 2,09 2,10 1,51 

6. Юни 2,07 2,09 1,50 

7. Юли 2,05 2,10 1,48 

8. Август 2,07 2,06 1,49 

9. Септември 2,06 2,06 1,48 

10. Октомври 2,09 2,04 1,50 

11. Ноември 2,10 2,09 1,50 

12. Декември 2,10 2,06 1,48 

 

 

През отчетният период на площадката не е констатирано отвеждане на опасни вещества в 
подземните води.  
 

Прилагат се изискваните с комплексното разрешително (КР) инструкции.  

  

За недопускане попадането на вредни и опасни вещества в подземните води, на площадката се 

съхраняват подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи/течове, в съответствие 

с изискванията на нормативната уредба и аварийния план на завода.  

Определени са мерки за предотвратяване и намаляване на разливи/изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка.  

Съгласно установеният ред в дружеството, специализираните поделения на завода извършват 

периодично оглед на наличното оборудване на открито и извършват необходимата техническа 

поддръжка.    

През 2020 година не са регистрирани течове и разливи от резервоари, варели и 
тръбопроводи на открито и не са извършвани ремонтни дейности. 
 
Документиране и докладване: 

Наличен е Дневник/Регистър с данни за датата и часа на установяване на разлива/теча, причини, 

замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, 

където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива/теча и 

предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива/теча. 
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През 2020 година няма регистрирани разливи/течове. 
 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на 
КР. 
Към края на отчетния период няма неизпълнени дейности по инвестиционната програма. 

 

 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях. 
Условие № 16 на КР № 101/2006 год.  
  

През 2020 година не са извеждани от експлоатация  инсталации или части от тях.  

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.  
Условия № 14 и № 15 на КР № 101/2006 год. 
 

7.1. Аварии.   
Виж Приложение 1. Таблици - Таблица 9. Аварийни ситуации. 

 

 През отчетения период за 2020 г. е регистриран инцидент, който е описан в Приложение 1, Таблица 9 

„Аварийни ситуации” от настоящия Доклад. Няма въздействие върху околната среда и здравето на 

населението.  

 

Изготвен и е утвърден „Авариен план за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии” 

в цеховете на Завод 4 – „Арсенал” АД. Спазват се регламентираните изисквания и мерки в плана. 

Предвидено е документиране на всяка възникнала аварийна ситуация, като се описват:   

-Причините за аварийната ситуация; 

-Време и място на възникване; 

-Въздействие върху здравето на населението и околната среда; 

-Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на 

последствията от нея; 

Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.  

 

В съотвествие с изискванията на КР: 

-При измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното; 

-Непланирана емисия; 

-Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е 

възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване; 

-Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил 

въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно, се уведомяват: 

областния управител, кмета на общината, РИОСВ и териториалните звена на „ГД „ПБЗН” – МВР”, 

Басейнова дирекция. 

При възникване на авария, съгласно Условия № 14 и № 15 на КР/06 се предприемат мерки и действия в 

съответствие с установения ред в завода и нормативната уредба.  

Наличен е Дневник/Регистър на авариите.   

 
През 2020 година не е регистрирано залпово изпускане на замърсяващи вещества в река 

„Асащица” и околната среда, причинени от аварийна ситуация на площадката. 
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Преходни и анормални режими на работа. 
Разработени са и се прилагат:  

-инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения; 

-технологични инструкции в които са отразени и небходимите мерки и действия за пускане и спиране 

на инсталациите и осигуряване на оптималното протичане на производствените процеси. 

 
Мониториг при преходни и анормални режими. 

Поради спецификата на производство и въведената технологична организация, не са предвидени 

преходни режими на работа на инсталациите. 

 

По отношение анормални режими, такъв е възможен единственно в инсталацията за 

производство на живачен фулминат. Налице е план за мониторинг при анормални режими на работа на 

инсталациите по Условие 2 (инсталация за производство на живачен фулминат).   

 

През 2020 година няма регистрирани преходни и анормални режими на работа.  
 
 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които 
е издадено КР. 

Виж Приложение 1. Таблици - Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР. 

 
Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейностите на инсталациите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ. 

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ – 2020 г. 
 
 

№ 

 
 

CAS № 

 
 

Замърсител  

Резултати от мониторинг 
(колона 1),  

Kg/год. 

Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън 

площадката  
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба  
(колона 3) 

 
Въздух  

(колона 1a) 
 

 
Вода  

 (колона 1b) 

 
Почва  

(колона 1c) 

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
7#  ЛОС без метан 

(NMVOC) 

- -  7#  

8#  Азотни оксиди 

(NOX/NO2) 

- (407.82)                 

М и С 
-  8#  

11#  Серни оксиди 

(SOX/SO2) 

- -  11#  

13#  Общ фосфор - - (65.31) 

М и С 
 13#  

17# 7440-38-2 Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

- - (0.02) 

М и С 
 17# 7440-38-2 

18# 7440-43-9 Кадмий и 

съединенията 

му (като Cd) 

- - (0.03) 

М и С 
 18# 7440-43-9 

19# 7440-47-3 Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

- - (1.65) 

М и С 
 19# 7440-47-3 

20# 7440-50-8 Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

- - (1.10) 

М и С 
 

 20# 7440-50-8 

21# 7439-97-6 Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

- (0.02) 

  М и С 
     - (0.03) 

М и С 
 21# 7439-97-6 

22# 7440-02-0 Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

- -  22# 7440-02-0 

23# 7439-92-1 Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

- (0.3) 

  М и С 
- (0.17) 

М и С 
 23# 7439-92-1 

24# 7440-66-6 Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

- - (3.79) 

М и С 
 24# 7440-66-6 

61#  Антрацен - - (0.0002) 

М и С 
 61#  

76#  Общо органичен 

въглерод (ТОС), 

като общо С или 

COD (ХПК/3) 

- - (91.81) 

М и С 
 76#  

82#  Цианиди (като  

общ CN) 

- - (0.03) 

М и С 
 82#  

 
М  – стойност на емисията определена чрез измерване 

С  – стойност на емисията определена чрез изчисление 

-()  запис в случай, че не се превишава определения праг за даденото в-во     
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     Таблици 2. Емисии в атмосферния въздух. Оценка на съответствието. 

 

 Инсталация производство на оловен азид. 

 Изпускащи устройства № 1 и № 2 (по Методика за изчисляване на емисиите). 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 1.                             Протокол №2557 А.63/26.10.2020 год. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 3898 да 

NOx mg/Nm3 400 – – 

Pb и съединенията му, 
определени като Pb 

mg/Nm3 0,5 – – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство № 2.                             Протокол №2557 А.64/26.10.2020 год.       

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати 

от мониторинг 
Съответствие 

да / не 

Qmax Nm3/ h 2200 719 да 

NOx mg/Nm3 400 – – 

Pbи съединенията му, 
определеникато Pb 

mg/Nm3 

 

0,5 

 

– – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 

 

 

 Инсталация производство на оловен тринитрорезорцинат и 

работилница за стифнинова киселина. 

 Изпускащи устройства № 3 и № 4 не са работили през 2020 година. 

 

 Инсталация производство на оловен тринитрорезорцинат. 

 Изпускащи устройства №№ 5 и 6 (по Методика за изчисляване на емисиите). 

      Таблица. Изпускащо устройство № 5.                          Протокол №2557 А.65/26.10.2020 год.      

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 924 да 

NOx mg/Nm3 400 – – 

Pb и съединенията му, 
определени като Pb 

mg/Nm3 0,5 – – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 
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      Таблица. Изпускащо устройство № 6.                          Протокол №2557 А.66/26.10.2020 год.       

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 2200 899 да 

NOx mg/Nm3 400 – – 

Pb и съединенията му, 
определени като Pb 

mg/Nm3 0,5 – – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 

 

 Инсталация производство на Живачен фулминат. 

 Изпускащи устройства №№ 7, 8 и 8.1. (по Методика за изчисляване на емисиите). 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 7.                         Протокол №2557 А.67/26.10.2020 год.                 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 3664 да 

NOX mg/Nm3 400 – – 

Hg mg/Nm3 0,05 – – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 

 
 
       Таблица. Изпускащо устройство № 8.                         Протокол №2557 А.68/26.10.2020 год.                

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 1334 да 

NOX mg/Nm3 400 – – 

Hg mg/Nm3 0,05 – – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство № 8.1.                      Протокол №2557 А.69/26.10.2020 год.                  

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 993 855 да 

NOX mg/Nm3 400 – – 

Hg mg/Nm3 0,05 – – 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 50 – – 
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 Механичен цех – байцово отделение и химичен участък. 

  Изпускащи устройства №№ 9, 10.1., 10.2. и 11. 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 9.                         Протокол №2557 А.57/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 553 да 

 
ЛОС 

 
 
 

НДЕ, 

[общаконцентра- 

цияна ЛОС] 

mg/Nm3 

75 56,115 да 

ННЕ [%КВР] 20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 10.1                     Протокол №2557 А.58/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 3700 2971 да 

 
ЛОС 

 
 
 

НДЕ, 

[общаконцентра- 

цияна ЛОС] 

mg/Nm3 

75 16,033 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 10.2                     Протокол №2557 А.59/26.10.2020 год 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 11200 7866 да 

 
ЛОС 

 
 
 

НДЕ, 

[общаконцентра- 

цияна ЛОС] 

mg/Nm3 

75 14,964 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
  Изпускащо устройство № 11 -  не е работило през 2020 година. 
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 Монтаж на електро възпламенители, производство на електрозапалки, 

монтаж на електродетонатори и взриватели в подобект К-43. 

  Изпускащи устройства №№ 1/43, 2/43, 3/43, 4/43, 5/43, 6/43, 7/43, 8/43, 9/43, 10/43, 11/43             

и СИ 12/43. 

       Таблица. Изпускащо устройство № 1/43.             Протокол №2557 А.50/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 250 201 да 

Прах mg/Nm3 20 3,40 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 2/43.              Протокол №2557 А.51/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 225 30,8 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 36,875 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 3/43.             Протокол №2557 А.52/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 600 204 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 43,289 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 4/43.             Протокол №2557 А.54/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 560 202 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 24,584 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 5/43.             Протокол №2557 А.49/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 400 383 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 43,823 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 6/43.             Протокол №2557 А.47/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 700 502 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 38,479 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 7/43.             Протокол №2557 А.48/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 700 119 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 43,289 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 8/43.             Протокол №2557 А.46/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 400 314 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 44,892 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 9/43.              Протокол №2557 А.45/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1200 1021 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 41,151 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 10/43.           Протокол №2557 А.55/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 330 251 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 41,151 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГДОС                                                      „АРСЕНАЛ”АД, КАЗАНЛЪК                   ЗАВОД 4, МЪГЛИЖ 

                 2020 година                                                                    43/144 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 11/43.           Протокол №2557 А.56/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 800 160 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 24,584 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ 12/43.    Протокол №2557 А.53/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 4400 3144 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 36,875 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо - 

 

 Производство и монтаж на електрозапалки и електровъзпламенители в     
Обект К 33. 

  Изпускащо устройство № 1/33. 

  Таблица. Изпускащо устройство № 1/33.            Протокол №2557 А.70/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1200 174 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 16,033 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

 

 Производство на оловни сачми. 

  Изпускащо устройство № 18 -  не е работило през 2020 година. 
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 Производство на мини. 

  Изпускащи устройства №№ 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12. 

       Таблица. Изпускащо устройство № 1/12.             Протокол №2557 А.38/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 2919 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 25,652 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство 2/12.                  Протокол №2557 А.36/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 1103 да 

Прах mg/Nm3 20 < 0,3 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 
50 

 

24,049 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

20 неприложимо – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство № 3/12.             Протокол №2557 А.39/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1080 922 да 

Прах mg/Nm3 20 1,10 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 
50 

 

39,013 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

20 неприложимо – 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 4/12.             Протокол №2557 А.37/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 1213 да 

Прах mg/Nm3 20 1,00 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 33,134 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство № 5/12.             Протокол №2557 А.40/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 6100 5435 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

 

50 

 

47,030 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

        Таблица. Изпускащо устройство № 6/12.            Протокол №2557 А.41/26.10.2020 год 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 6100 5301 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

 

50 

 

41,151 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

        Таблица. Изпускащо устройство № 7/12.            Протокол №2557 А.42/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 6100 5147 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

 

50 

 

41,685 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 
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        Таблица. Изпускащо устройство № 8/12.            Протокол №2557 А.43/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 6100 5118 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

 

50 

 

44,357 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

 Производство на 23 mm и 30 mm изстрели (БЗТ; ОФЗТ). 

 Изпускащи устройства № 1/11, 2/11, 3/11. 

        Таблица. Изпускащо устройство № 1/11.            Протокол №2557 А.15/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 

 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 4000 857 да 

ЛОС 

НДЕ, 

mg ОВ/m3 

mg/Nm3 

 

50 

 

41,685 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

 

20 

 

неприложимо 

 

– 

 

        Таблица. Изпускащо устройство № 2/11.            Протокол №2557 А.16/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 4000 3758 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 

 

47,030 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

 

20 

 

неприложимо 

 

– 

         

 

 

 

 

 

 

 



ГДОС                                                      „АРСЕНАЛ”АД, КАЗАНЛЪК                   ЗАВОД 4, МЪГЛИЖ 

                 2020 година                                                                    47/144 

        Таблица. Изпускащо устройство № 3/11.            Протокол №2557 А.17/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 3926 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 

 

46,495 

 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

 

20 

 

неприложимо 

 

– 

 

 Монтажен участък и пресов участък на Обект 15. 

 Изпускащи устройства №№ 46, 47, 51, 52, 53, СИ-3/15 и СИ-4/15. 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 46.               Протокол №2557 А.6/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1700 815 да 

Прах mg/Nm3 20 4,47 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 47.                Протокол №2557 А.2/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1300 757 да 

Прах mg/Nm3 20 < 0,3 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 51.                Протокол №2557 А.3/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 3850 2435 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 40,082 
 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

20 неприложимо – 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 52.                Протокол №2557 А.1/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 3850 2485 да 

 
 

ЛОС 
 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 41,685 
 

да 

ННЕ 

[%КВР] 

20 неприложимо – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство № 53.                Протокол №2557 А.7/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 4992 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 41,685 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 54.                Протокол №2557 А.5/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 4658 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 42,754 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

                 
       Таблица. Изпускащо устройство СИ-3/15.           Протокол №2557 А.4/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 11800 5456 да 

Прах mg/Nm3 20 4,45 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 41,685 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 
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       Таблица. Изпускащо устройство СИ-4/15.           Протокол №2557 А/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 11500 5873 да 

Прах mg/Nm3 20 8,35 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 17,636 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
 

 Монтажен участък в Обект 14. 
 

 Изпускащи устройства №№ СИ-1/14, СИ-2/14, СИ-3/14, СИ-4/14, СИ-5/14, СИ-6/14 и СИ-7/14. 

       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-1/14.      Протокол №2557 А.8/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 4621 да 

Прах mg/Nm3 20 5,64 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-2/14.      Протокол №2557 А.3/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 4000 3701 да 

Прах mg/Nm3 20 5,78 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-3/14.      Протокол №2557 А.11/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 600 502 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 45,961 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 
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       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-4/14.      Протокол №2557 А.10/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 600 549 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 47,030 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-5/14.      Протокол №2557 А.14/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 600 481 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 46,495 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-6/14.      Протокол №2557 А.13/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 600 550 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 32,066 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-7/14.      Протокол №2557 А.12/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 600 536 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 42,220 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 
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 Монтажен цех на Обект К 34 А. 

 
 Изпускащо устройство № СИ-1/34А. 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № СИ-1/34А.   Протокол №2557 А.44/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 800 704 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 40,616 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
 

 Производство на пресовки от Бризантни взривни вещества (БВВ) в Обект 10. 
 

 Изпускащи устройства №№ 3/10, 5/10, 7/10, 8/10, 9.1/10, 9.2/10, 9.3/10, 9.4/10, 10/10, 11.1/10,  

11.2/10 и 11.3/10. 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 3/10.             Протокол №2557 А.22/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1800 1557 да 

Прах mg/Nm3 20 2,30 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 5/10.             Протокол №2557 А.33/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 700 597 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 33,669 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 6/10.             Протокол №2557 А.34/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 700 585 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 16,033 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 6.1/10.             Протокол №2557 А.35/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 700 485 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 6,413 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 7/10.             Протокол №2557 А.32/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 3000 2597 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 17,636 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 

       Таблица. Изпускащо устройство № 8/10.             Протокол №2557 А.31/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 3000 2565 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 44,862 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 9.1/10.          Протокол №2557 А.29/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 843 да 

Прах mg/Nm3 20 < 0,3 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 9.2/10.          Протокол №2557 А.28/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 811 да 

Прах mg/Nm3 20 2,19 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 9.3/10.          Протокол №2557 А.26/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 542 да 

Прах mg/Nm3 20 2,01 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 9.4/10.          Протокол №2557 А.27/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 829 да 

Прах mg/Nm3 20 2,51 да 

 
      Таблица. Изпускащо устройство № 10/10.           Протокол №2557 А.25/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 832 да 

Прах mg/Nm3 20 4,45 да 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 11.1/10.        Протокол №2557 А.24/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 826 да 

Прах mg/Nm3 20 2,54 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 11.2/10.        Протокол №2557 А.23/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 831 да 

Прах mg/Nm3 20 2,42 да 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 11.3/10.        Протокол №2557 А.30/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 900 824 да 

Прах mg/Nm3 20 2,40 да 

 

 

 Производство на мини осколочни в Обект ПМ 41. 
 

 Изпускащи устройства №№ СИ-4/41, СИ-5/41, СИ-6/41, СИ-7/41, СИ-8/41, СИ-9/41, СИ-11/41, 

СИ-12/41, 1/41, 2/41, 3/41, 4/41, 5/41, 6/41, 7/41, 8/41, 9/41, 10/41, 10.1/41, 10.2/41, 11/41, 12/41, 13/41, 

14/41, 15/41, 16/41, и 17/41- не са работили през 2020 година. 

 

 Производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ – 2. 
 

 Изпускащи устройства №№ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 и 6/2  – не са работили през 2020 година. 

 

 Производство на Лепило 192  и разтворител лепило 192 в Обект ПМ – 3. 
 

 Изпускащи устройства №№ 1/3, 2/3, 3/3 и 4/3. 
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       Таблица. Изпускащо устройство № 1/3.               Протокол №2557 А.21/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1320 875 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

150 72,148 да 

ННЕ 

[%КВР] 
5 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 2/3.               Протокол №2557 А.18/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1860 1501 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

150 143,761 да 

ННЕ 

[%КВР] 
5 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 3/3.               Протокол №2557 А.20/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 1320 815 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

150 120,246 да 

ННЕ 

[%КВР] 
5 неприложимо – 

 
       Таблица. Изпускащо устройство № 4/3.               Протокол №2557 А.19/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 480 414 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

150 123,987 да 

ННЕ 

[%КВР] 
5 неприложимо – 
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 Производство на хартиени гилзи в Обект К 84. 

 
 Изпускащи устройства №№ 1/84, 2/84 и 3/84. 

      Таблица. Изпускащо устройство № 1/84.             Протокол №2557 А.60/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 2515 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 14,430 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
 
       Таблица. Изпускащо устройство № 2/84.             Протокол №2557 А.62/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 5000 2489 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 36,341 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
 
       Таблица. Изпускащо устройство № 3/84.            Протокол №2557 А.61/26.10.2020 год. 

Параметър 
Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати 
от мониторинг 

 

Съответствие 
да / не 

Qmax Nm3/ h 6000 4658 да 

 
 

ЛОС 
 

НДЕ 

(mg ОВ/m3) 

mg/Nm3 

50 42,220 да 

ННЕ 

[%КВР] 
20 неприложимо – 

 
 

 Изработване на състав съдържащ CS вещество и димен състав в Обект ПМ 16. 
Изработване на пресовки от състава и монтаж на изделия. 
 

 Изпускащи устройства №№ КИ 1/16, КИ 2/16, КИ 3/16, ВИ 1/16, ВИ 2/16, ВИ 3/16, ВИ 4/16, 1/16, 

2/16 - не са работили през 2020 година. 
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Таблици 3. Емисии в отпадъчни води. 
(смесен поток пречистени производствени и битово-фекални води, зауствани в река „Асащица”) 
  

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води. Количествен мониторинг. 
Оценка на съответствието. 

Параметър 
 

Количество 
зауствани отпадъчни 

води, 
съгласно КР 

 

Резултати 
от мониторинг 

2020 година 
(Количество на 

заустваните отпадъчни 
води, средна стойност) 

Съответствие 
да/не 

 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

(Q) 

Qср.дн. = 1467 m3/24h 137,648 да 

Qмакс.час = 61,13 m3/h 5,74 да 

Q  год  = 366 625 m3/y 34 412 да 

   

 

Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води. 
Количествен мониторинг, среднодневни стойности на дебитите. 

Оценка на съответствието. 
 

Месец Резултати от мониторинг 
2020 година, m3/24h 

Съответствие 
да/не 

 
Януари 

 

58,39 да 

Февруари 

 

105 да 

Март 

 

90,32 да 

Април 

 

91,53 да 

Май 

 

169,83 да 

Юни 

 

213,89 да 

Юли 

 

114,07 да 

Август 

 

46,85 да 

Септември 

 

40,24 да 

Октомври 

 

63,15 да 

Ноември 

 

53,45 да 

Декември 

 

61,71 да 

                  

 



ГДОС                                                      „АРСЕНАЛ”АД, КАЗАНЛЪК                   ЗАВОД 4, МЪГЛИЖ 

                 2020 година                                                                    58/144 

 
Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води.  

Количествен мониторинг, средночасови стойности на дебитите.  
Оценка на съответствието. 

 
Месец Резултати от мониторинг 

2020 година, m3/h 
Съответствие 

да/не 
 

Януари 

 

2,43 да 

Февруари 

 

4,38 да 

Март 

 

3,76 да 

Април 

 

3,81 да 

Май 

 

7,08 да 

Юни 

 

8,91 да 

Юли 

 

4,75 да 

Август 

 

1,95 да 

Септември 

 

1,68 да 

Октомври 

 

2,63 да 

Ноември 

 

2,23 да 

Декември 

 

2,57 да 
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Пробовземна точка № 1. На изход на площадката, преди заустване в р.  
„Асащица”, поречие на р. „Тунджа” 

 
 

Таблици: 3.2. Емисии в отпадъчни води. Качествен мониторинг. 
                                      Оценка на съответствието.  
 

 
Таблица 3.2.1. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за периода ЯНУАРИ - МАРТ 
  

                               
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 1 – на изход 

площадка 

преди точката 

на заустване 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0295 от 08 април 2020 г.                              
pH единици pH 7 - 9 7,95 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 21,00 да 

Арсен mg/dm3 0,05 < 0,001 да 

Кадмий mg/dm3 0,01 < 0,0020 да 

Мед mg/dm3 0,1 0,032 да 

Олово mg/dm3 0,05 < 0,010 да 

Цинк mg/dm3 2,0 0,100 да 

Цианиди 

(свободни) 
mg/dm3 0,1 < 0,002 да 

Фосфор 

(общ) 
mg/dm3 2,0 1,95 да 

БПК5 mg/dm3 25 6,70 да 

ХПК mg/dm3 70 15,20 да 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,290 да 

Протокол от изпитване № 16423 /08.04.2020 г. 
Антрацен μg/dm3 0,4 < 0,010 да 

Живак  mg/dm3 0,001 < 0,0005 да 
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Таблица 3.2.2. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за периода АПРИЛ - ЮНИ 
                           

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 1 – на изход 

площадка 

преди точката 

на заустване 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0459 от 29 юни 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,35 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 14,00 да 

Арсен mg/dm3 0,05 < 0,001 да 

Кадмий mg/dm3 0,01 < 0,0020 да 

Мед mg/dm3 0,1 0,030 да 

Олово mg/dm3 0,05 < 0,010 да 

Цинк mg/dm3 2,0 0,110 да 

Цианиди 

(свободни) 
mg/dm3 0,1 < 0,002 да 

Фосфор 

(общ) 
mg/dm3 2,0 1,85 да 

БПК5 mg/dm3 25 5,80 да 

ХПК mg/dm3 70 15,20 да 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,270 да 

Протокол от изпитване № 372 /29.06.2020 г. 
Антрацен μg/dm3 0,4 < 0,010 да 

Живак  mg/dm3 0,001 < 0,0025 не 

Протокол от изпитване № 907 /06.08.2020 г. /извънредно!/ 
Живак  mg/dm3 0,001 < 0,0005 да 
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Таблица 3.2.3. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за периода ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 
                           

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 1 – на изход 

площадка 

преди точката 

на заустване 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0870 от 25 септември 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,50 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 12,00 да 

Арсен mg/dm3 0,05 < 0,001 да 

Кадмий mg/dm3 0,01 < 0,0020 да 

Мед mg/dm3 0,1 0,038 да 

Олово mg/dm3 0,05 < 0,010 да 

Цинк mg/dm3 2,0 0,117 да 

Цианиди 

(свободни) 
mg/dm3 0,1 < 0,002 да 

Фосфор 

(общ) 
mg/dm3 2,0 1,95 да 

БПК5 mg/dm3 25 5,29 да 

ХПК mg/dm3 70 34,40 да 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,276 да 

Протокол от изпитване № 1594 /01.10.2020 г. 
Антрацен μg/dm3 0,4 < 0,010 да 

Живак  mg/dm3 0,001 < 0,0005 да 
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Таблица 3.2.4. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за периода ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 
                           

Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 

величината 
ИЕО 

Резултат от 

мониторинга 

Съответствие 

да/не 

№ 1 – на изход 

площадка 

преди точката 

на заустване 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/1048 от 16 декември 2020 г.                           
pH единици pH 7 - 9 7,45 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 13,00 да 

Арсен mg/dm3 0,05 < 0,001 да 

Кадмий mg/dm3 0,01 < 0,0020 да 

Мед mg/dm3 0,1 0,029 да 

Олово mg/dm3 0,05 < 0,010 да 

Цинк mg/dm3 2,0 0,112 да 

Цианиди 

(свободни) 
mg/dm3 0,1 < 0,002 да 

Фосфор 

(общ) 
mg/dm3 2,0 1,84 да 

БПК5 mg/dm3 25 4,54 да 

ХПК mg/dm3 70 31,20 да 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,222 да 

Протокол от изпитване № 2952 /21.12.2020 г. 
Антрацен μg/dm3 0,4 < 0,010 да 

Живак  mg/dm3 0,001 < 0,0005 да 
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Пробовземна точка № 2.  

 
Таблици 3.3. Емисии в отпадъчни води. Качествен мониторинг. 

Оценка на съответствието. 
 

 
Таблица 3.3.1. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец ЯНУАРИ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0066 от 29 януари 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 8,10 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,098 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,120 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 3,00 да 

 
 

 
Таблица 3.3.2. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец ФЕВРУАРИ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0234 от 26 февруари 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 8,75 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,050 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,050 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 4,00 да 

 
 

Таблица 3.3.3. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за месец МАРТ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0296 от 02 април 2020 г.     
pH единици pH 7 - 9 8,05 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,070 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,090 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 7,50 да 
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Таблица 3.3.4. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец АПРИЛ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0333 от 15 април 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 8,50 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 < 0,010 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 < 0,010 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 2,00 да 

 
 

 
Таблица 3.3.5. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец МАЙ 
  

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0374 от 20 май 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 8,30 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 < 0,010 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 < 0,010 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 3,50 да 

 
    

 
Таблица 3.3.6. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец ЮНИ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0460 от 23 юни 2020 г.                                                          
pH единици pH 7 - 9 7,50 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,034 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,043 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 5,00 да 
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Таблица 3.3.7. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец ЮЛИ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0610 от 23 юли 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,60 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,043 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,060 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 13,00 да 

 
 

 
Таблица 3.3.8. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за месец АВГУСТ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0757 от 25 август 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,65 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,0500 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,0620 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 24,00 да 

 

 
 

Таблица 3.3.9. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за месец СЕПТЕМВРИ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 

№ 2 – на изход 

утаители към 

Механичен цех 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0871 от 25 септември 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,45 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,0200 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,0340 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 10,00 да 
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Таблица 3.3.10. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за месец ОКТОМВРИ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 2 – на изход 

филтри с 

активен въглен, 

пречистени 

отпадъчни 

води от 

Механичен цех 

(байцово 

отделение) и  

битово-

фекални води   

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0977 от 28 октомври 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 8,35 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,020 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,030 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 23,00 да 

 
 

Таблица 3.3.11. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за месец НОЕМВРИ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 2 – на изход 

филтри с 

активен въглен, 

пречистени 

отпадъчни 

води от 

Механичен цех 

(байцово 

отделение) и  

битово-

фекални води   

Протокол от изпитване № ИЛ-20/1032 от 26 ноември 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 8,10 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,0300 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,160 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 21,00 да 

 
 

Таблица 3.3.12. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за месец ДЕКЕМВРИ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 2 – на изход 

филтри с 

активен въглен, 

пречистени 

отпадъчни 

води от 

Механичен цех 

(байцово 

отделение) и  

битово-

фекални води 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/1049 от 16 декември 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,42 да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,1 0,0270 да 

Хром (общ) mg/dm3 0,5 0,0420 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 11,00 да 
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Пробовземна точка № 3.  

 
Таблици 3.4. Емисии в отпадъчни води. Качествен мониторинг. 

Оценка на съответствието. 
 

Таблица 3.4.1. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за периода ЯНУАРИ - МАРТ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 3 – на изход 

локално 

пречиствателно 

съоръжение за 

битово-

фекални води 

(ЛПСБФВ)  

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0297 от 08 април 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,70 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 10,00 да 

БПК5 mg/dm3 25 1,27 да 

ХПК mg/dm3 70 5,60 да 

 
 
 

Таблица 3.4.2. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за периода АПРИЛ - ЮНИ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 3 – на изход 

локално 

пречиствателно 

съоръжение за 

битово-

фекални води 

(ЛПСБФВ)  

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0461 от 29 юни 2020 г.                             
pH единици pH 7 - 9 7,10 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 16,00 да 

БПК5 mg/dm3 25 1,59 да 

ХПК mg/dm3 70 7,30 да 

 
 
 

Таблица 3.4.3. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 
за периода ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 

 
Пробовземна 

точка 
Показател 

Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 3 – на изход 

локално 

пречиствателно 

съоръжение за 

битово-

фекални води 

(ЛПСБФВ)  

Протокол от изпитване № ИЛ-20/0872 от 25 септември 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,40 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 12,00 да 

БПК5 mg/dm3 25 4,88 да 

ХПК mg/dm3 70 31,20 да 
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Таблица 3.4.4. Емисии в отпадъчни води и оценка на съответствието 

за периода ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 
 

Пробовземна 
точка 

Показател 
Единица на 
величината 

ИЕО 
Резултат от 

мониторинга 
Съответствие 

да/не 
№ 3 – на изход 

филтри с 

активен въглен, 

пречистени 

отпадъчни 

води от 

Западен клон 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/1068 от 23 декември 2020 г. 
pH единици pH 7 - 9 7,70 да 

Протокол от изпитване № ИЛ-20/1050 от 16 декември 2020 г.    
Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 25 14,00 да 

БПК5 mg/dm3 25 4,38 да 

ХПК mg/dm3 70 33,60 да 

  
 
     Таблица 4. Образуване на отпадъци. Оценка на съответствието.   

№ 
по 
ред 

Вид 
отпадък 

Код 
отпадък 

Годишно 
количество 
определено 

с КР/06 
 

Отчет 
2020 година 

Годишно 
количество 

Съответ- 
ствие 
да/не 

1.  Стърготини, стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 30 5,559 да 

2.  Стърготини, стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 60 10,45 да 

3.  Други хидравлични масла 13 01 13* 0,5 0 да 

4.  Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества (метални бутилки от 

металически живак) 

15 01 10* 0,098 0,0108 да 

5.  Утайки от физико-химично 

обработване, съдържащи 

опасни вещества 

(хромсъдържаща утайка) 

19 02 05* 3 0,5 да 

6.  Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 0,5 0,06572 да 

7.  Отработен активен въглен  

(с изключение на 06 07 02) 

06 13 02* 0,5 0 да 

8.  Хартия и картон 20 01 01 60 2,54 да 

9.  Смесени битови отпадъци 20 03 01 30 13,8 да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци. Оценка на съответствието – продължение  
№ 
по 
ред 

Вид 
отпадък 

Код 
отпадък 

Предварително 
съхраняване 
на площадка 

Мъглиж 

Транспортиране – собствен 
транспорт/външна фирма 

2020 година 

Съответ- 
ствие 
да/не 

1. Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

12 01 01 в метални 

контейнери 

собствен транспорт : 

до площадка 1, гр. Казнлък на 

„Арсенал”АД 

външна фирма: 

 „Белезирев” ЕООД, 

 гр. Сопот  

да 

2. Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

12 01 03 в метални 

контейнери 

собствен транспорт : 

до площадка 1, гр. Казнлък на 

„Арсенал”АД 

външна фирма: 

„Петгруп – Г” ЕООД,  

гр. Хасково 

да 

3. Други хидравлични 

масла 

13 01 13* Обособена 

закрита 

площадка -

склад 

“Смазочни 

материали” 

– – 

4. Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени 

с опасни вещества 

(метални бутилки от 

металически живак) 

15 01 10* площадка 48.1 

 

 

„БалБок Инженеринг” АД, 

гр. София 

да 

5. Утайки от физико-

химично обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

(хромсъдържаща 

утайка) 

19 02 05* не – – 

6. Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

 

20 01 21* площадка -

склад “Енерго-

механичен 

отдел” 

„БалБок Инженеринг” АД, 

гр. София 

да 

7. Отработен активен 

въглен  

(с изключение  

на 06 07 02) 

06 13 02* не – – 

8. Хартия и картон 

 

20 01 01 в контейнери 

 

собствен транспорт : 

до площадка 1, гр. Казнлък на 

„Арсенал”АД 

външна фирма: 

„Гатена” ЕТ,  

гр. Казанлък 

да 

9. Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 в контейнери 

 

Община Мъглиж, 

„Мъглиж 2004” ЕООД 

да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  
                     Оценка на съответствието. 

Отпадък 
2020 

година 

Код Оползотво- 
ряване на 
площадка 
Мъглиж 

Обезвреж- 
дане на 

площадка 
Мъглиж 

Име на фирма, 
извършваща 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответ- 
ствие 
да/не 

 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

12 01 01 не не  „Белезирев” ЕООД, 

 гр. Сопот  
да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

12 01 03 не не „Петгруп – Г” ЕООД,  

гр. Хасково 
да 

Други хидравлични 

масла 

13 01 13* не не – – 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества (метални 

бутилки от 

металически живак) 

15 01 10* не не „БалБок Инженеринг” 

АД, 

гр. София 

да 

Утайки от физико-

химично обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

(хромсъдържаща 

утайка) 

19 02 05* не не – – 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* не не „БалБок Инженеринг” 

АД, 

гр. София 

да 

Отработен активен въглен  

(с изключение  

на 06 07 02) 

06 13 02* не не – – 

Хартия и картон 20 01 01 не не  „Гатена” ЕТ, 

 гр. Казанлък 
да 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 не не Община Мъглиж, 

„Мъглиж 2004” ЕООД 
да 
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Таблици 6. Шумови емисии.  
      

Таблица 6.1. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № I.                                                
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                     
дневно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2561 А/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 60,8 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 56,9 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 55,2 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 51,9 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 56,7 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 57,7 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 51,1 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 53,9 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 55 18,9 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                           

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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          Таблица 6.2. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № II.                                                 
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                           
дневно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2559 А/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 51,1 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 49,6 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 54,4 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 49,7 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 46,3 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 51,5 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 53,7 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 49,7 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 55 15,6 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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          Таблица 6.3. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № III.                                                
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено        
дневно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2559 А.1/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 52,7 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 54,1 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 56,1 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 51,3 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 46,4 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 50,3 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 46,9 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 48,1 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 55 16,1 да 

 

 *ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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Таблица 6.4. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № IV.                                   
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                       
дневно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2561 А.1/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 63,9 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 68,0 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 63,1 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 61,9 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 60,7 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 59,1 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 55 23,2 да 

 
*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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       Таблица 6.5. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № I.                                                  
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено       
вечерно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2561 А.2/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 54,1 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 55,3 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 50,6 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 49,7 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 53,2 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 54,2 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 51,9 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 52,2 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 50 15,4 да 

 

 *ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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          Таблица 6.6. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № II.                                                  
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                            
вечерно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2559 А.2/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 49,6 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 44,8 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 46,3 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 50,4 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 48,3 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 43,7 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 46,7 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 42,2 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 50 11,4 да 

 

        *ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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          Таблица 6.7. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № III.                                                  
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                          
вечерно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2559 А.3/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 48,4 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 49,7 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 46,6 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 43,7 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 41,1 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 44,5 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 43,3 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 46,2 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 50 10,4 да 

 

 *ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГДОС                                                      „АРСЕНАЛ”АД, КАЗАНЛЪК                   ЗАВОД 4, МЪГЛИЖ 

                 2020 година                                                                    78/144 

Таблица 6.8. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № IV.                                   
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                            
вечерно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2561 А.3/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 54,7 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 58,1 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 53,9 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 51,6 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 50,2 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 49,1 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 50 13,4 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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Таблица 6.9. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № I.                                                    
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                         
нощно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2561 А.4/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 51,5 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 48,7 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 51,6 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 56,1 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 59,5 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 54,4 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 58,1 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 52,8 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 45 17,8 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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Таблица 6.10. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № II.                                                    
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                         
нощно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2559 А.4/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 45,4 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 42,8 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 44,1 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 46,8 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 43,7 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 40,2 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 39,1 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 43,2 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 45 7,9 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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Таблица 6.11. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № III.                                                
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                         
нощно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2559 А.5/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 48,1 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 47,3 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 45,5 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 42,3 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 43,8 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 45,4 да 

ИТ № 7 dB (А) 70 43,7 да 

ИТ № 8 dB (А) 70 44,2 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 45 9,6 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 
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Таблица 6.12. Еквивалентно ниво на шума. Измерителен контур № IV.                                                
Оценка на съответствието по границите на производствената площадка. 

Място на 
измерването 

Единица на 
величината 

Ниво на 
звуковото 
налягане 

Измерено                         
нощно ниво 

Съответствие 
да/не 

Протокол от изпитване №2561 А.5/27.10.2020 г. 

ИТ № 1 dB (А) 70 45,8 да 

ИТ № 2 dB (А) 70 48,6 да 

ИТ № 3 dB (А) 70 50,3 да 

ИТ № 4 dB (А) 70 49,2 да 

ИТ № 5 dB (А) 70 46,6 да 

ИТ № 6 dB (А) 70 48,7 да 

Еквивалентно 

ниво на шум в 

място на 

въздействие 

dB (А) 45 7,8 да 

 

*ИТ –  измерителна точка                                                                                                                                            

**dB (А) – Децибели (А скала) 

 

 

 

Таблици 7. Опазване на подземни води.  
 
Не е провеждан мониторинг през 2020 година. 

 
 
Таблици 8. Опазване на почви.  

 
Не е провеждан мониторинг през 2020 година. 
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Таблица 9. Аварийни ситуации. 
Дата на 

инцидента 
Описание на 

инцидента 
Причини  Предприети 

действия 
Планирани 

действия 
Органи, 
които са 

уведомени 
11.03.2020 г. Инцидент в 

склад към  

цех 130. 

Неустановени Проведен е 

извънреден 

инструктаж на 

всички 

работници и 

служители от 

Завод 4. 

 РИОСВ, гр. 

Стара Загора 

 

   

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на    
                               инсталациите, за които е издадено КР. 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
(източник) 

на 
оплакването 

Причини  Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

–  – – – – – 
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8. Подписване на годишния доклад. 
 

 

 

 

Декларация 

 

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 

Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително № 101/2006 

год. на „Арсенал”АД, Завод 4, Мъглиж. 

 

 Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този 

доклад на трети лица. 

 

 

Подпис:______________________________ Дата:________________________ год. 

         (упълномощено от организацията лице)  

  

 

Име на подписващия: Билян Тошков 
 

Длъжност в организацията: Директор производствени въпроси



ГДОС                                                      „АРСЕНАЛ”АД, КАЗАНЛЪК                   ЗАВОД 4, МЪГЛИЖ 

                 2020 година                                                                    145/144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


