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ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНАТА СРЕДА (ГДОС),

КОЯТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

1. УВОДНА ЧАСТ
- Наименование на инсталацията, за която е издадено
- комплексно разрешително (КР)

Комплексното разрешително е издадено за експлоатация на следната инсталация и съоръжения по
Приложение 4 на ЗООС:
1. Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща:

- производство на нитроцелулоза;
- производство на балиститни барути и твърди балиститни горива;
- производство на лакови барути;
- производство на пироксилинови барути

(т. 4.6. от Приложение 4 на ЗООС)
- Адрес по местонахождение на инсталацията

„Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100

- Регистрационен номер на КР
Комплексно разрешително №110/2006 г.

- Дата на подписване на КР
Дата на подписване: 07.07.2006 г.

- Дата влизане в сила на КР
Дата влизане в сила на КР: 05.08.2006 г.

- Данни за оператора на инсталацията
Оператор: „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък
Притежател на разрешително: „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100
Булстат 833067612
Телефон: 0431/6 33 22
Факс: 0431/6 33 32
e-mail: arsenal@arsenal-bg.com
Изпълнителен директор: Николай Христов Ибушев

- Лице за контакти
Име: Милен Колев Минчев
Длъжност: Еколог
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100
Тел. 0431/ 6 45 20
Факс: 0431/ 6 33 32
e-mail: arsenal@arsenal-bg.com
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Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията
Предмет на производство на Завод 3, „Арсенал” АД са бездимните барути и заряди от тях.

Основните дейности включват химичните инсталации за производство на нитроцелулоза, на
балиститни барути и балиститни твърди горива, на лакови барути, на пироксилинови барути.
Произвеждат се заряди за гранатомети, миномети и артилерийски системи.

Производство на нитроцелулоза /НЦ/
Изходната суровина за производството на НЦ е пречистена дървесна целулоза или памучен пух.

В случай на използуването на памучен пух, той се пречиства. Прави се механичнo очистване,
обработка със содоколофонов разтвор, алкално изваряване, избелване и сушене. На фаза
механична очистка и за транспорт на сух материал се използва въздух, който преди изхвърлянето
му в атмосферата се пречиства от целулозен прах в циклони. Готовата целулоза се подава на фаза
нитрация с пневмотранспорт.

Основната фаза от производството на нитроцелулозата е нитрацията. Пречистената целулоза се
обработва със сярно-азотна киселинна смес, в която азотната киселина е естерифициращ агент.

Брутната реакция е:

R (OH)n + mHNO3   42SOH
R (ONO2)m (OH)n-m + m H2O

Следва стабилизация, наситняване, формиране на партиди и центрофугиране. Стабилизацията
се състои в изваряване на нитроцелулоза при различно налягане и температура. Наситняването на
нитроцелулозата става в холендри във водна среда. След смилането нитроцелулозата се прехвърля
в лавьори, където евентуално се извършва достабилизация (при необходимост) и/или снижаване на
вискозитета, след което водната суспензия НЦ постъпва в смесители за оформяне на партидите
НЦ.

След оформяне и приемане на партидата, тя се центрофугира в непрекъснато действащи
хоризонтални центрофуги с пулсиращ ротор и се извозва за промеждутъчно съхранение в
специални складове.

Обработката на НЦ протича във водна среда, което изключва проявата на взривни свойства - във
вид на водна суспензия НЦ е невъзприемчива към механични и топлинни въздействия. За
транспорт на нитроцелулозата и за работна среда служи вода, като  материалът се прехвърля от
фаза на фаза с помощта на помпи.

Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива
Балиститните барути и балиститните твърди горива (наричани по-долу – балистити)

представляват нитроцелулоза, пластифицирана с нитроестер и добавки. Получаването на
балиститите се състои от следните етапи: синтез на нитроестер; получаване на барутна маса;
обезводняване на барутната маса; валцоване на барутната маса;  формоване на барутните шнурове;
нарязване на барутните елементи; крайни операции.

Синтезът на нитроестер се извършва по периодичен способ и се състои в нитриране на
многоатомен спирт (глицерин или смес на глицерин с диетиленгликол) със сярноазотна киселинна
смес и стабилизация на получения продукт. Нитрацията се извършва в оловен нитратор-сепаратор,
снабден с охладителни серпентини и с въздушно разбъркване. Разбъркването на реакционната маса
в нитратора става със сгъстен въздух, който се получава от компресорна станция. Стабилизацията
на нитроестера се извършва във вертикален цилиндричен апарат, снабден с пневморазбъркване,
приспособление за декантиране и ежектор за изсмукване на преминалия през продукта въздух за
разбъркване. Уловените вода и нитроестер се връщат непосредствено в апарата.

След завършване на стабилизацията нитроестерът се предава на фаза съхранение и дозиране.
Поради високата му чувствителност и бризантност, той не подлежи на съхранение и се преработва
възможно най-бързо в барутна маса. Дозирането е обемно. Варката представлява процес на
сорбция и частична пластификация на НЦ със съответни пластификатори във водна среда.

Следващата фаза на производството на балистити е обезводняване на барутната маса.
Обезводнената барутна маса се съхранява в промеждутъчни складове, откъдето постъпва на фаза
първо валцоване.
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Валцоването на барутната маса се извършва на различни по конструкция валц-машини с
хоризонтално или вертикално разположение на валците, с периодично или непрекъснато действие.
Валц-машините с непрекъснато действие са с хоризонтални рифеловани валци, а тези с
периодично действие - с хоризонтални или вертикални гладки валци. Всяка валц-машина е
монтирана в отделно помещение, снабдено с три изхода. Над машината е монтиран авариен съд с
вода, който в случай на запалване на материала автоматично се обръща и залива горящата барутна
маса. По време на второ валцоване барутната маса напълно се пластифицира и добива състав и
структура на готов барут.

Формоването на барутната маса оформя определени размери на барутните елементи.
Нарязването на барутните елементи има за цел получаването на тръби, ленти, пластинки, кръгове и
т.н. с чертежни размери. Извършва се с различни по конструкция машини – гилотини, книговезки
ножове, механични преси. Крайните операции се състоят в сортиране, смесване (при
необходимост) и опаковка.

Производство на лакови барути
Технологичния процес  включва: получаване на суров лаков барут и обработка на суровия

барут.
Получаването на суров лаков барут се извършва по точно установени рецептура и технологичен

режим в херметични реактори. Реакторът се зарежда с необходимите полуфабрикати, суровини,
материали и вода и се загрява при действаща бъркалка. След оформянето на барутните елементи, в
реактора се поддържа висока температура, за да се изпари вложеният като разтворител етилацетат,
чиито пари кондензират в хладници, а кондензатът през сепаратор постъпва в сборен съд. Следва
сортиране на барутните елементи във водна среда (мокро сеене).

Флегматизирането на барута става във водна среда. Флегматизиращият разтвор се приготвя в
специален съд и се подава в апарата. Съдържанието на апарата се изсипва във вакуум-филтър,
където барута се изцежда, промива и се насочва за сушене.

Получаването на суровия барут се извършва във водна среда, междуоперационният транспорт
във водна среда и промиването правят производството му много водоемко. Обработката на суровия
барут включва изсушаването му до определена влажност, покриване повърхността на елементите с
графитен слой, отделяне на излишния графит, валцоване на барута до определена дебелина на
елементите, сортиране на фракции, смесване за осредняване и опаковка.

Производство на пироксилинови барути
Получаването на пироксилинов барут се извършва по точно установени рецептура и

технологичен режим. Основен компонент е нитроцелулозата (НЦ). Влажната НЦ се обезводнява с
етилов алкохол. Обезводнената нитроцелулоза постъпва на операция пластификация в херметични
апарати с лопатково разбъркване (месачки), където се добавя диетилов етер. След достатъчно
омесване се получава барутна маса (БМ), която се поставя в херметични бурета. Пластичната БМ
трябва да се оформи в барутни елементи. Това се постига чрез пресоването й в барутни шнурове
или ленти и нарязването им по зададен размер. Нарязаният барут се поставя в платнени торби и се
отнася за просушаване от  разтворителите (спирт и етер), т.н. провялка.

Следва сортиране на барутните елементи. На по-нататъшна обработка се подлага само
стандартната фракция от сортировката, останалите фракции се събират в междинен склад и
подлежат на преработка. Изкисването (или изваряването) на барута се извършва в басейни, като се
ползва топла и студена вода. Тази операция е водоемка, т.к. малка част от водата се ползва
повторно. Барутът се суши с топъл въздух в сушилни басейни, като за енергоносител се използва
водна пара. Флегматизирането и графитирането на барута става в барабанни апарати. След
завършване на процеса барутът се изсипва в платнени торби и постъпва на фаза сушене.
Обезпрашаването на барута цели отделяне на излишния графитен прах, който се улавя в апарат.
Сухият барут отново се сортира на сеячна машина, като на смесване се подлага само стандартната
фракция. Барутът се опакова и транспортира в склад за готова продукция.
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Производство на заряди
Боен заряд се нарича определено тегловно количество барут, събрано в определен ред и

предназначено за един изстрел. Тегловното количество барут и неговата марка, определяща
размерите и формата на барутните елементи, се подбират предварително чрез съответен
балистически разчет. Това определено количество барут при изработването на зарядите се претегля
и поставя в картонена или метална гилза, платнена торба, калъф от пластично пластмасово фолио,
оформено по специален начин и др. По-нататък следват дейностите по: завързване на торбичките
или зашиване отвора на същите; затваряне на картонената или метална гилза с тапа с последващо
залепване и херметизиране.  Всички заряди се опаковат в херметични метални бидони, поставени в
дървени сандъци.

- Производствен капацитет на инсталацията
Производствения капацитет на инсталацията е определен в Условие 4.1 от КР:

Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС:

№ Инсталации Позиция на дейността,
приложение № 4, ЗООС Капацитет

1 2 3 4
1 Химическа инсталация за

производство на експлозиви,
включваща:

т. 4.6. от Приложение 4 на
ЗООС

- производство на нитроцелулоза ПИ* t/у
- производство на балиститни
барути и твърди балиститни
горива

ПИ* t/у

- производство на лакови барути ПИ* t/у
- производство на пироксилинови
барути

ПИ* t/у

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС
№ Инсталации, извън Приложение № 4, ЗООС Капацитет

1 2 3
1 Паросилова централа, включваща два броя котли с обща

инсталирана мощност
18 MW

2 Инсталация за регенериране на разтворители 300 t разтворител
годишно (75 kg/h)

ПИ* - поверителна информация от годишния доклад, класифицирана съгласно Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ). Поверителната информация се предоставя в МОСВ по реда
на ЗЗКИ;
t/у – тона/годишно
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Произведени количества от инсталациите за отчетения период
Инсталация която попада в Приложение 4 на ЗООС :

№ Инсталации

Позиция на
дейността,

приложение № 4,
ЗООС

Произведено
количество,

t/у

Съответ-
ствие
Да/Не

1 2 3 4 5
1. Химическа инсталация за

производство на експлозиви,
включваща:

т. 4.6. от Прило-
жение 4 на ЗООС

- производство на нитроце-
лулоза ПИ* Да

- производство на балистит-
ни барути и твърди балис-
титни горива

ПИ* Да

- производство на лакови
барути ПИ* Да

- производство на пирокси-
линови барути ПИ* Да

При работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС,
произведените количества продукти не надвишават тези, посочени в Условие 4.1.от КР.

Инсталации коите не попадат в Приложение 4 на ЗООС:

№ Инсталации, извън Приложение № 4,
от ЗООС Произведено Съответствие

Да/Не
1 2 3 4
1 Паросилова централа, с обща

инсталирана мощност на котлите 18 MW
51617.285 MWh

(Средна годишна
работна мощност на

инсталацията -
5.442 MW)

Да

2 Инсталация за регенериране на
разтворители

138.230 t разтворител
годишно Да

При работата на инсталациите по Условие № 2, извън Приложение 4 на ЗООС, произведените
количества не надвишават тези, посочени в Условие 4.1. в КР.

- Организационна структура на завод 3, отнасяща се до управлението на околната среда

№ Длъжност Отговорност
1 2 3
1 Директор завод 3 Организация и ръководство на дейностите по

управление на околната среда
2 Зам. Директор завод 3 Организация и ръководство на изпълнението

на дейностите по управление на околната
среда

3 Ръководител отдел в промишлеността Управление на конструктивната и
технологична документация

4 Главен механик и главен енергетик Обслужване на технологичното оборудване,
включително свързаното с въздействие върху
компонентите на околната среда (локални
пречиствавелни съоръжения)
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№ Длъжност Отговорност
1 2 3
5 Технолози, конструктори Контрол върху технологичните процеси и

актуализация на технологичната документация
6 Еколог на дружеството Координация и контрол на дейностите по

изпълнение условията в КР
7 Еколог на завод 3 Координация и контрол на дейностите по

изпълнение условията в КР, управление на
документацията, оценка на съответствието

8 Началници на цехове Организация и управление на
производствените процеси, мониторинг на
локалните пречиствателни съоръжение в
съответните цехове

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията
Химическата инсталация за производство на експлозиви е разположена на територията на:
Регионална инспекция по околна среда и води, гр. Стара Загора.
Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стара Планина” №2
Телефон: 042/69 22 00

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Химическа инсталация за производство на експлозиви е разположена на територията на:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив.
Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35
Телефон: 032/62 80 63

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изградена е и се прилага система за управление на околната среда (СУОС), като е спазено
Условие 5 от КР за въвеждане на СУОС към дата 05.02.2007 г.
2.1. Структура и отговорности

Наличен е „Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в Комплексно
разрешително № 110/2006 г. на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък,”.
Списъкът се актуализират при всяка промяна в състава.
2.2. Обучение

В дружеството се изготвят годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост
от нуждите за обучение на персонала/лицата.

На основание заповеди на Изпълнителния директор и Директора на завод 3, през
отчетната 2017 г. са  изготвени актуални програми за обучение на персонала и е проведено
обучение. Изготвени са протоколи.
2.3. Обмен на информация

Съхранява се и се поддържа актуален „Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на
условията в комплексно разрешително № 110/2006 г. на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък,”. с
имената, длъжностите, и телефоните на отговорните лица. Списъкът е доведен до знанието на
всички, имащи задължения по изпълнение на КР и е лесно достъпен до всички служители.
Списъкът се актуализира при всяка промяна в състава.

Съхранява се и се поддържа актуален „Списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат
уведомявани съгласно условията в комплексно разрешително на „Арсенал” АД, Завод 3,
гр. Казанлък, №110/2006 г., техните адреси и начини за контакт включително за спешни случаи”.
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2.4. Документиране
В изпълнение на Условие 5.7. от КР, е изготвен и се поддържа актуален „Списък с документите,

доказващи съответствие с условията в КР”. Изготвен е списък и се води документиране на всички
необходими инструкции, изисквани от разрешителното. Инструкциите се съхраняват на достъпно
за всички служители място на площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.
2.5. Управление на документите

Прилага се инструкция за управление на документите, която определя реда за актуализация на
документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната
уредба, работата и управлението на инсталациите и изземване на невалидните (излезли от
употреба) документи. Водят се ”Дневник за управление на документите” и „Списък на
предоставените документи на отговорните лица.
2.6. Оперативно управление

Налице са всички изисквани от Условие № 5 инструкции. Изготвен е актуален списък на
действащите инструкции. През отчетната 2017 г. не са актуализирани инструкции.
2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (към Условия 5.3. и 5.4.)

През отчетния период са прилагани всички изисквани в КР писмени инструкции за мониторинг
на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите
на емисионните и технически показатели и за установяване на причините за допуснатите
несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

В „Арсенал” АД (респективно в завод 3) съществуват, съхраняват се и прилагат следните
нормативни документи за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:
1. Вътрешен авариен план, включващ:

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
възникване на промишлени аварии във „Арсенал” АД;

- План за организиране и ръководство на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи при бедствия, аварии и катастрофи;

- План за действия при силни земетресения;
- План за провеждането на спасителни и аварийни дейности при евентуална радиационна авария

в АЕЦ „Козлодуй”, при трансгранични радиоактивни замърсявания, или при авария с автомобил
превозващ радиоактивни материали;

- План за действие при пожар;
- План за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии в цеховете на завод 3,

„Арсенал” АД.
2. Доклад за безопасност на „Арсенал” АД.

2.9. Записи
Документирани са данните от наблюдението през отчетната 2017 г., на следните емисионни и

техническите показатели:
- емисионни – подземни води, отпадъчни води в езерото-утаител и емисии в атмосферата;
- технически – контролираните параметри на локалните пречиствателни съоръжения;
- резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР;
- данните за причините на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;
- данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на

технологичното/пречиствателното оборудване, изисквани в КР.
Прилага се инструкция по Условие 5.5., за периодична оценка за наличие на нови нормативни

разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни
актове. Периодичните оценки се отразяват в „Дневник за извършени периодични оценки за
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията,
произтичащи от нови нормативни актове”. За 2017 г. няма регистрирани нови нормативни
разпоредби, имащи отношение към работата на инсталациите/ съоръженията.

В изпълнение на Условие 5.7. от КР, на площадката се поддържа актуален „Списък с
документите, доказващи съответствие с условията в КР”.
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2.10. Докладване
Информацията по изпълнение на условията в КР е представена в настоящия доклад, изготвен

съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното
разрешително”. Докладът съдържа класифицирана информация, която е предоставена в МОСВ по
реда на „Закона за защита на класифицираната информация”.
Информацията за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, обхваща периода от
01.01.2017 до 31.12.2017 г.

Операторът ще предостави допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР,
при поискване от компетентните органи.
2.11. Актуализация на СУОС

Актуализация на системата за управление на околната среда се извършва при актуализация или
изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаване на ново такова, съгласно
Инструкция за управление на документите изисквани с КР, в случай на промени в нормативната
уредба, работата и управлението на инсталациите и изземване на невалидните (излезли от
употреба) документи.
През отчетния период не е извършвана актуализация на СУОС.
Забележка: На дата 29-12-2017 г. влезе в сила Решение за актуализация
№ 110-H0-И0-А5/04.12.2017 г. Предстои да дъде извършена актуализация на СУОС през 2018 г.
2.12. Уведомяване
През отчетната 2017 г. не е имало ситуации, за които да се докладва на органите, в съответствие с
Условие № 7 от КР.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
3.1. Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, използването на вода за производствени нужди на площадката
на завод 3, се извършва от собствен водоизточник – тръбен кладенец ЕТК 12 при наличие на
издадено Разрешително за водоползване № 1173/20.09.2002 г. Разрешителното е продължено с
Решение № 2107/11.12.2014 г. с 6 (шест) години, като краен срок за действие е 20.09.2020 г.

Съгласно Условие 8.1.2. от КР, количествата вода при работа на Химическата инсталация за
производство на експлозиви не трябва да надвишават тези, посочени в Таблица 8.1.2. от КР.

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

Съответ-
ствие

Да/Не

Производство на нитроцелулоза:
ЕТК 12 ПИ* 2000 ПИ* 824 Да, да

Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива:
ЕТК 12 ПИ* 100 ПИ* 94 Да, да

Производство на лакови барути:
ЕТК 12 ПИ* 120 ПИ* 113 Да, да

Производство на пироксилинови барути:
ЕТК 12 ПИ* 200 ПИ* 173 Да, да

При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС,
употребените количества вода и съответните им годишни норми за ефективност, не надвишават
тези посочени в Таблица 8.1.2. в КР.
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Документиране и докладване
В изпълнение на Условия 8.1.5.1. и 8.1.5.2. от КР се прилагат съответно инструкция за

изчисляване и документиране и инструкция за оценка на съответствието на изразходваните
количества вода за производствени нужди при работа на Химическа инсталация за производство на
експлозиви по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Въз основа на постъпилите месечни данни за произведена продукция и разход на вода за
производствени нужди са изготвени следните документи:

- 12 броя справки и оценки на съответствие към тях, за месечния разход на вода, както и
съответните им месечни норми за ефективност при употреба за единица продукт;

- Годишна справка и оценка на съответствието за общото консумирано  количество вода за
производствени нужди по видове продукти;

- Стойност на годишната норма за ефективност и оценка на съответствието, при употреба на
вода за единица продукт.

Няма констатирани несъответствия.

Прилага се инструкция по Условие 8.1.3. за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на
площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Резултатите се
документират в Работни листове за преглед и ремонт на водопреносната мрежа. Документите се
съхраняват при главния механик на завод 3. В изпълнение на Условие 8.1.6.3. от КР, обобщените
резултати от извършените прегледи са:
Брой извършени проверки – 20. Констатирани са 17 броя неизправности, както следва:

- Течове от неизправни спирателни кранове – 8 бр. Причини – износени уплътнения вследствие
продължителна експлоатация и др. механични неизправности. Заменени са с нови 3 бр. спирателни
кранове, останалите са отремонтирани;

- Констатирани пробиви на тръбопроводи – 9 бр. Причини - наличие на корозия, вследствие
продължителна експлоатация. Всички пробиви са отремонтирани чрез заваряване;

Прилага се инструкция по Условие 8.1.4. от КР за експлоатация и поддръжка на технологичното
оборудване за производство на нитроцелулоза. Резултатите се документират в „Работни листове за
преглед и ремонт оборудването.

Сравнителна таблица за периода 2013 -2017 г., отразяваща годишните норми за ефективност,
при употреба на вода за единица продукт, [m3/t]

Инсталация за
производство на:

Годишна
норма за

ефективно
ст на вода
по КР, m3/t

продукт

Годишно
количество

вода
съгласно
КР, m3/y

Годишна норма за ефективност на употребеното
количество вода за  единица продукт, m3/t

2013 Съотв. 2014 Съотв. 2015 Съотв.

разход Да/Не разход Да/Не разход Да/Не

Нитроцелулоза 2000 ПИ* 1768 Да 1765 Да 1088 Да
Балиститни барути и
твърди балиститни
горива

100 ПИ* 95 Да 96 Да 94 Да

Лакови барути 120 ПИ* 114 Да 113 Да 102 Да
Пироксилинови
барути 200 ПИ* 193 Да 195 Да 171 Да
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Сравнителна таблица – продължение 2013 - 2017 г.

Инсталация за
производство на:

Годишна
норма за

ефективно
ст на вода
по КР, m3/t

продукт

Годишно
количество

вода
съгласно
КР, m3/y

Годишна норма за ефективност на употребеното
количество вода за  единица продукт, m3/t

2016 Съотв. 2017 Съотв. - -

разход Да/Не разход Да/Не

Нитроцелулоза 2000 ПИ* 813 Да 824 Да
Балиститни барути и
твърди балиститни
горива

100 ПИ* 92 Да 94 Да

Лакови барути 120 ПИ* 109 Да 113 Да
Пироксилинови
барути 200 ПИ* 185 Да 173 Да

За периода 2013 – 2017 г. няма констатирани несъответствия по отношение на годишните норми
за ефективност при употреба на вода за единица продукт, m3/t. Налице е занижаване на годишната
норма за ефективност при употреба на вода за единица продукт при производство на
нитроцелулоза, поради обстоятелството, че за производствени нужди е употребявана единствено
пречистена целулоза, което намалява количеството на употребената вода. За периода 2016 – 2017 г.
се наблюдава по-значително занижаване на годишната норма за ефективност при употреба на вода
за единица продукт, при производство на нитроцелулоза. Годишното количество на произведената
нитроцелулоза е значително по-голямо в сравнение с предходните отчетни периоди, вследствие на
което технологичното потребление на вода е по-ефективно.

3.2. Използване на енергия
Съгласно Условие 8.2.1. от КР количествата на консумираната електроенергия и топлоенергия

при работа на Химическата инсталация за производство на експлозиви не трябва да надвишават
тези, посочени в Таблица 8.2.1. в КР.

Таблица 3.2. Използване на енергия

Електроенергия/
Топлоенергия

Годишни норми за
ефективност при

употреба на енергия
за единица продукт

съгласно КР,
[MWh/t]

Годишна норма за
ефективност на

употребеното ко-
личество енергия за

единица
продукт, [MWh/t]

Съответствие

Да/Не

1 2 3 4
Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща:
Производство на нитроцелулоза
Електроенергия 1.50 1.13 Да
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива
Електроенергия 1.10 1.02 Да
Производство на лакови барути
Електроенергия 0.68 0.63 Да
Производство на пироксилинови барути
Електроенергия 2.10 2.03 Да
Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща:
Производство на нитроцелулоза
Топлоенергия 19.0 13.12 Да
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива
Топлоенергия 11.0 10.24 Да
Производство на лакови барути
Топлоенергия 4.6 4.26 Да
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Електроенергия/
Топлоенергия

Годишни норми за
ефективност при

употреба на енергия
за единица продукт

съгласно КР,
[MWh/t]

Годишна норма за
ефективност на

употребеното ко-
личество енергия за

единица
продукт, [MWh/t]

Съответствие

Да/Не

1 2 3 4
Производство на пироксилинови барути
Топлоенергия 15.0 13.59 Да

При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС,
годишните норми за ефективност при употреба на електроенергия и топлоенергия за единица
продукт не надвишават тези, посочени в Таблица 8.2.1. от КР.
Прилагат се инструкции по Условия 8.2.2. и 8.2.3. от КР. Резултатите са документирани.

Документиране и докладване
В изпълнение на Условия 8.2.5.1. и 8.2.5.2. от КР се прилагат съответно инструкция за

изчисляване и документиране и инструкция за оценка на съответствието на изразходваните
количества електроенергия и топлоенергия за производствени нужди при работа на Химическа
инсталация за производство на експлозиви по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на
ЗООС. Въз основа на постъпилите месечни данни за произведена продукция и разход на
електроенергия и топлоенергия за производствени нужди са изготвени следните документи:

- 12 броя справки и оценки на съответствие към тях, за месечните изразходени количества
електроенергия и топлоенергия, както и съответните им норми за ефективност при
производство на единица продукт;

- Годишна справка и оценка на съответствието за общото употребено количество
електроенергия и топлоенергия за производствени нужди по видове продукти;

- Стойност на годишната норма за ефективност и оценка на съответствието, при употреба на
електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Сравнителна таблица за периода 2013 - 2017 г., отразяваща годишните норми за
ефективност, при употреба на електроенергия за единица продукт, [MWh/t]

Химическа инсталация
за производство на:

Годишна норма за
ефективност при

употреба на
електроенергия за
единица продукт

съгласно КР,
MWh/t

Годишна норма за
ефективност на

употребеното
количество

електроенергия за
единица продукт

MWh/t

Съответствие
Да/Не

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Нитроцелулоза 1.5 1.35 1,34 1,27 Да Да Да
Балиститни барути 1.1 1.07 1,05 1,06 Да Да Да
Лакови барути 0.68 0.64 0,65 0,64 Да Да Да
Пироксилинови барути 2.1 2.07 2,07 2,01 Да Да Да
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Сравнителна таблица за периода 2013 – 2017 г. продължение

Химическа инсталация
за производство на:

Годишна норма за
ефективност при

употреба на
електроенергия за
единица продукт

съгласно КР,
MWh/t

Годишна норма за
ефективност на

употребеното
количество

електроенергия за
единица продукт

MWh/t

Съответствие
Да/Не

2016 2017 2016 2017

Нитроцелулоза 1.5 1,13 1,13 Да Да
Балиститни барути 1.1 1,06 1,02 Да Да
Лакови барути 0.68 0,63 0,63 Да Да
Пироксилинови барути 2.1 2,04 2,03 Да Да

Сравнителна таблица за периода 2013- 2017 г., отразяваща годишните норми за ефективност,
при употреба на топлоенергия за единица продукт, [MWh/t]

Химическа инсталация
за производство на:

Годишна норма за
ефективност при

употреба на
топлоенергия за
единица продукт

съгласно КР,
MWh/t

Годишна норма за
ефективност на

употребеното
количество

топлоенергия за
единица продукт

MWh/t

Съответствие
Да/Не

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Нитроцелулоза 19 17.36 17,33 16,51 Да Да Да
Балиститни барути 11 10.56 10,57 10,45 Да Да Да
Лакови барути 4.6 4.23 4,39 4,27 Да Да Да
Пироксилинови барути 15 14.58 14,53 14,57 Да Да Да

Сравнителна таблица 2013 – 2017 г. - продължение

Химическа инсталация
за производство на:

Годишна норма за
ефективност при

употреба на
топлоенергия за
единица продукт

съгласно КР,
MWh/t

Годишна норма за
ефективност на

употребеното
количество

топлоенергия за
единица продукт

MWh/t

Съответствие
Да/Не

2016 2017 2016 2017

Нитроцелулоза 19 12,98 13,12 Да Да
Балиститни барути 11 10,30 10,24 Да Да
Лакови барути 4.6 4,25 4,26 Да Да
Пироксилинови барути 15 13,96 13,59 Да Да

За периода 2013 – 2017 г. няма констатирани несъответствия по отношение на  годишните норми за
ефективност при употреба на електроенергия и топлоенергия за производство на единица продукт.
За периода 2016 – 2017 г. се наблюдава по-значително занижаване на годишната норма за
ефективност при употреба на електроенергия и топлоенергия за единица продукт, при
производство на нитроцелулоза. Годишното количество на произведената нитроцелулоза е
значително по-голямо в сравнение с предходните отчетни периоди, вследствие на което
технологичното потребление на електроенергия и топлоенергия е по-ефективно.
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3.3. Използване на суровини и спомагателни материали
Прилагайки инструкциите по Условия 8.3.2.1. и 8.3.2.2. от КР, през отчетната 2017 г. за

инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, са отчетени и
документирани:
- Месечното производство за всеки продукт;
- Месечните консумации и вида на суровините и спомагателните материали;
- Месечните норми за ефективност при употреба на суровините и спомагателните материали за

единица продукт и съответните месечни оценки за съответствие;
- Годишната консумация на суровините и спомагателните материали;
- Годишната норма за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали за

единица продукт и съответната годишна оценка за съответствие.
През отчетната година не са констатирани несъответствия.

3.3.1. Използване на суровини
Съгласно Условие 8.3.1.1. от КР, при работа на Химическата инсталация за производство на

експлозиви по Условие № 2, използваните суровини не трябва да се различават по вид, както и
техните количества не трябва да превишават посочените в Таблица 8.3.1.1.

Таблица 3.3.1. Използване на суровини

Суровини

Годишно
количество,
съгласно КР

t/y

Годишна
норма за

ефективност
за единица
продукт,

съгласно КР,
t/t

Употребено
годишно

количество,
t/y

Годишна
норма за
ефектив-
ност на

употребе-
ното к-во за

единица
продукт, t/t

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Производство на нитроцелулоза –ПИ*, t
Неочистена целулоза ПИ* 0.953 ПИ* 0 Да, да
Дървесна целулоза ПИ* 0.833 ПИ* 0 Да, да
Пречистена целулоза ПИ* 0.833 ПИ* 0,796 Да, да
Сярна киселина техн. ПИ* 0.020 ПИ* 0,009 Да, да
Олеум 20% ПИ* 1.500 ПИ* 1,453 Да, да
Киселина азотна
концентрирана ПИ* 1.700 ПИ* 1,660 Да, да

Натриев карбонат
техн. ПИ* 0.070 ПИ* 0,039 Да, да

Основа натриева техн. ПИ* 0.070 ПИ* 0 Да, да
Натриев хипохлорит
воден разтвор ПИ* 0.150 ПИ* 0 Да, да

Колофон ПИ* 0.005 ПИ* 0 Да, да
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива – ПИ*, t
Глицерин ПИ* 0.300 ПИ* 0,155 Да, да
Диетиленгликол ПИ* 0.200 ПИ* 0,080 Да, да
Олеум 20% ПИ* 0.900 ПИ* 0,439 Да, да
Киселина сярна
техническа ПИ* 1.000 ПИ* 0,683 Да, да

Киселина азотна
концентрирана ПИ* 1.200 ПИ* 0,637 Да, да

Нитроцелулоза ПИ* 0.900 ПИ* 0,713 Да, да
Динитротолуол
технически ПИ* 0.110 ПИ* 0 Да, да
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Суровини

Годишно
количество,
съгласно КР

t/y

Годишна
норма за

ефективност
за единица
продукт,

съгласно КР,
t/t

Употребено
годишно

количество,
t/y

Годишна
норма за
ефектив-
ност на

употребе-
ното к-во за

единица
продукт, t/t

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Централит ІІ
технически ПИ* 0.035 ПИ* 0,027 Да, да

Дифениламин
технически ПИ* 0.007 ПИ* 0,0043 Да, да

Дибутилфталат
технически ПИ* 0.050 ПИ* 0,005 Да, да

Оловен оксид ПИ* 0.023 ПИ* 0,018 Да, да
Кобалтов оксид ПИ* 0.007 ПИ* 0,0045 Да, да
Цинков стеарат
технически ПИ* 0.0003 ПИ* 0,000174 Да, да

Натриев карбонат
технически ПИ* 0.020 ПИ* 0,017 Да, да

Производство на лакови барути – ПИ*, t
Нитроцелулоза ПИ* 1.100 ПИ* 0,859 Да, да
Глицерин ПИ* 0.195 ПИ* 0,067 Да, да
Олеум 20% ПИ* 0.550 ПИ* 0,176 Да, да
Киселина сярна
техническа ПИ* 0.700 ПИ* 0,233 Да, да

Киселина азотна
концентрирана ПИ* 0.610 ПИ* 0,209 Да, да

Натриев карбонат
технически ПИ* 0.020 ПИ* 0,005 Да, да

Централит II ПИ* 0.010 ПИ* 0,0028 Да, да
Централит I ПИ* 0.090 ПИ* 0,083 Да, да
Динитротолуол
технически ПИ* 0.033 ПИ* 0 Да, да

Алкохол етилов ПИ* 0.300 m3/t ПИ* 0,069 m3/t Да, да
Натриев сулфат
технически ПИ* 0.180 ПИ* 0,141 Да, да

Поливинилов алкохол ПИ* 0.003 ПИ* 0,002 Да, да
Дифениламин техн. ПИ* 0.015 ПИ* 0,0001 Да, да
Дибутилфталат
технически ПИ* 0.027 ПИ* 0,0010 Да, да

Оловен оксид ПИ* 0.010 ПИ* 0 Да, да
Калаен оксид ПИ* 0.0015 ПИ* 0 Да, да
Калиев нитрат
технически ПИ* 0.006 ПИ* 0 Да, да

Етилацетат
технически ПИ* 0.180 ПИ* 0,119 Да, да

Производство на пироксилинови барути – ПИ*, t
Нитроцелулоза ПИ* 1.040 ПИ* 1,024 Да, да
Алкохол етилов ПИ* 2.000 m3/t ПИ* 0,849 m3/t Да, да
Етер диетилов
технически ПИ* 1.500 m3/t ПИ* 1,102 m3/t Да, да
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Суровини

Годишно
количество,
съгласно КР

t/y

Годишна
норма за

ефективност
за единица
продукт,

съгласно КР,
t/t

Употребено
годишно

количество,
t/y

Годишна
норма за
ефектив-
ност на

употребе-
ното к-во за

единица
продукт, t/t

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Дифениламин
технически ПИ* 0.023 ПИ* 0,020 Да, да

Дибутилфталат
технически ПИ* 0.040 ПИ* 0 Да, да

Калиев нитрат
технически ПИ* 1.400 ПИ* 0 Да, да

Централит I ПИ* 0.007 ПИ* 0 Да, да
Камфор ПИ* 0.020 ПИ* 0,001 Да, да
Олигоефиракрилат м.
МГФ-9 ПИ* 0.040 ПИ* 0 Да, да

Основа натриева техн.
Твърда ПИ* 0.016 ПИ* 0 Да, да

При работа на химическата инсталация за производство на експлозиви по Условие 2, попадаща
в обхвата на приложение 4 от ЗООС, суровините не се различават по вид и не се превишават
годишните им количества и съответните годишните норми за ефективност посочени в Условие
8.3.1.1. от КР.

3.3.2. Използване на спомагателни материали
Съгласно Условие 8.3.1.2. от КР, при работа на Химическа инсталация за производство на

експлозиви по Условие № 2, използваните спомагателни материали не трябва да се различават по
вид, както и техните количества не трябва да превишават посочените в Таблица 8.3.1.2.

Таблица 3.3.2. Използване на спомагателни материали

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

t/y; (l/y)

Годишна норма
за ефективност

за единица
продукт,

съгласно КР,
t/t; (l/t)

Употребено
годишно

количество,
t/y; (l/y)

Годишна
норма за
ефектив-

ност,
t/t; (l/y)

Съот-
вет-

ствие

1 2 3 4 5 6
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива - ПИ*
Амоняк втечнен
синтетичен ПИ* 0.0001 t/t ПИ* 0,0010 t/t Не, не

Масло за
хладилни
машини

ПИ* 3.85 1/t ПИ* 0,8860 l/t Да, да

Масло смазочно ПИ* 0.39 1/t ПИ* 0,2350 l/t Да, да
Масло
компресорно ПИ* 0.39 l/t ПИ* 0,2950 l/t Да, да

Масло моторно
дизелово ПИ* 1.14 l/t ПИ* 0,6150 l/t Да, да
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При работа на химическата инсталация за производство на експлозиви по Условие 2, попадаща
в обхвата на приложение 4 от ЗООС, спомагателните материали не се различават по вид и не се
превишават годишните им количества и съответните годишните норми за ефективност посочени в
Условие 8.3.1.2. от КР, с изключение на годишното количество, както и годишната норма за
ефективност при употреба на амоняк.
Причини за несъответствието – извършени са ремонти и дозареждане на системата с амоняк през
месеци 03 и 11/2017 г.

3.3.3. Използване на гориво
Съгласно Условие 3.4.3. Паросилова централа работи с гориво природен газ.

Таблица 3.3.3. Използване на гориво

Горива

Годишно
количество,
съгласно КР,

Nm3/y

Годишна
норма за

ефективност
за единица
продукт,

съгласно КР,
Nm3/y

Употребено
годишно

количество,
Nm3/y

Годишна
норма за

ефективност,
Nm3/t

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Паросилова централа

Природен газ - - 6158,589
хил. Nm3 - -

Забележка:
В КР не са нормирани годишното количество и годишната норма за ефективност при употреба

на гориво природен газ за производство на единица продукт. Налице е годишна справка,
включваща месечните и годишна консумации на гориво.

Съгласно условие 15.4. от КР, при преминаване на Паросилова централа от гориво природен газ
на котелно гориво - мазут, трябва да се информира РИОСВ за причините и продължителността на
ползването му. През отчетната 2017 г. не е възниквала необходимост за преминаване на
котелно гориво – мазут.

3.3.4. Документиране и докладване
Налице са по 12 броя месечни и по 1 годишна справки, съответно за суровините и

спомагателните материали, които отчитат:
- Месечното производство за всеки продукт;
- Месечните консумации и вида на суровините и спомагателните материали;
- Месечните норми за ефективност при употреба на суровините и спомагателните материали за

производство на единица продукт и съответните месечни оценки за съответствие.
- Годишната консумация на суровините и спомагателните материали;
- Годишната норма за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали за

производство на единица продукт и съответната годишна оценка за съответствие.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
В изпълнение на Условие 8.3.4.1 от КР, на площадката се съхраняват информационни листове за

безопасност на използваните в инсталациите суровини, спомагателни материали и гориво.
Съгласно Условие 8.3.4.1.2., поставено с Решение №110-Н0-И0-А4/2015г., съхранението на

химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните
листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и
смеси. Съхранението на киселини, нитрационни киселинни смеси, етилов алкохол и гориво - мазут
се осъществява в предназначените за тази цел резервоари. Съхранението на суровини и
спомагателни материали се осъществява в затворени съдове, или оригинални опаковки,
резистентни на действието на съхраняваните в тях вещества.
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Съхранението на експлозиви и продукти в складовете, се осъществява в количества по-малки
или равни на посочените в специфичните нормативни изисквания за осъществяване на тези
дейности.

Маслата за работа на инсталациите по Условие № 2 се съхраняват в затворени съдове в склад за
смазочни материали. Складът има подова бетонна изолация и не е свързан с канализацията.

В изпълнение на Условие 8.3.4.8., поставено с Решение №110-Н0-И0-А4/2015 г., в РИОСВ гр.
Стара Загора е представен актуален план на площадката, в който са означени местата за
съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни
материали и горива, описани в КР.

В изпълнение на Условие 8.3.5.1. са документини резултатите от извършените проверки на
съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната
уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително на установените
причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. През отчетната 2017 г. са
извършени прегледи, текущи и капитални ремонти на технологичното оборудване от ремонтно-
механичен цех, съгласно утвърден „План – график за ремонт на оборудването – механично и
енергетично в завод 3 за 2017 г.”. Всички дейности в тази област са извършени съгласно
установения ред за контрол и поддръжка на оборудването и са отчетени в месечни отчети, които
се съхраняват при Главния механик на завод 3.

3.4.1. Документиране и докладване
В изпълнение на Условия 8.3.5.1. от КР, през отчетната 2017 г. са извършени измервания за

състоянието на дебелините на стените на резервоарите за съхранение на киселини и нитрационни
киселинни смеси. Резултатите са описани в констативни протоколи, както следва:
За обект - киселинно депо към инсталацията за производство на нитроцелулоза:

- № 1915/19.12.2017 г. за проверка на 3 броя хоризонтални резервоари за съхранение на
концентрирана азотна киселина, 2 бр. вертикални резервоари за съхранение на концентрирана
сярна киселина и 2 бр. хоризонтални резервоари за съхранение на олеум;
За обект - депо за съхранение на нитрационни киселинни смеси, към инсталацията за
производство на нитроцелулоза:

- № 1940/19.12.2017 г. за проверка на 10 броя резервоари за съхранение на нитрационни
киселинни смеси;

- За обект - депо за съхранение на нитрационни киселинни смеси, към инсталацията за
производство на балиститни барути и твърди балиститни ракетни горива;

- № 1940/22.12.2017 г. за проверка на 5 броя резервоари за съхранение на нитрационни
киселинни смеси.
Не са констатирани несъответствия. Протоколите от проверките се съхраняват при главния
механик на завод 3.

Дейностите по поддръжката на резервоарите за съхранение на киселини и нитрационни
киселинни смеси са описани в документа „Годишен план - график за ремонт на оборудването –
механично (енергетично) за 2017 г.”. Резултатите от проверките и извършените ремонтни дейности
по оборудването, се отразяват в документа „Работен лист”. Годишните планове и работните
листове от извършените дейности се съхраняват при главния механик на завод 3.

За поддръжка на резервоарите за съхранение на агресивни течности са извършени 58 броя
прегледи. За отстраняване на неизправности са извършени 39 броя ремонтни дейности.
Неизправностите са свързани с износени уплътнения и предпазители на фланцови съединения,
уплътнения на спирателни кранове, износени уплътнения на люкове към резервоарите и др.
Всички неизправности са отстранени своевременно. Налице са работните листове. Извършват се
проверки и на линиите за пренос на суровини и спомагателни материали, включващи помпи за
транспортиране, спирателни кранове, фланцови съединения и др. елементи. Аналогично на
проверките на резервоарите, резултатите се документират в работни листове.

В допълнение са извършени 4 броя (по една на тримесечие) проверки за състоянието на
съоръженията и площадките за съхранение на опасни химически вещества и смеси (Условие
8.3.5.1. от КР). Проверките включват оглед резервоарите за съхранение на киселини и киселинни
нитрационни смеси и обваловките към тях, площадката за съхранение на етилов алкохол
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(държавен резерв), ГСМ – склада за съхранение на смазочни масла. От извършените проверки са
изготвени 4 броя протоколи, както следва:

- протокол  № 1/04.04.2017 г.;
- протокол  № 2/03.07.2017;
- протокол  № 3/03.10.2017;
- протокол  № 4/22.12.2017

Не са констатирани несъответствия.

От извършените проверки на площадката и резервоара за съхранение на котелно гориво – мазут
за Паросилова централа, както и проверки за изправност на тръбопроводи и арматура, към
инсталацията, са изготвени следните протоколи:

- протокол № 1/10.05.2017;
- протокол № 3/10.05.2017;
- протокол № 5/10.10.2017;
- протокол № 6/10.10.2017;

Не са констатирани неизправности.

Забележка:
Съгласно Условие 3.4.3. от КР № 110/2006 г., паросилова централа работи с гориво природен газ.
Независимо от това, всяка година се извършват периодични проверки на резервоара, предназначен
за съхранение на мазут, както и на инсталацията към него.

През отчетната 2017 г. не са констатирани неизправности. Екземпляри от протоколите се
съхраняват при н-к Паросилова централа и еколога на завод 3.

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, Таблица 1.
4.1.1. Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух
4.1.1.1. Изчисляване на годишните количества на замърсителите за 2017 г., изпуснати в
атмосферата от изпускащи устройства № 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 и 14.

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): CO, NOx, SOx, прах и ТОС (общ органичен въглерод) – при работа на Химическата
инсталация за производство на експлозиви, включваща производство на нитроцелулоза,
производство на балиститни барути и твърди балиститни горива, производство на лакови барути и
производство на пироксилинови барути, както и при работа на паросилова централа.

Въглероден оксид  СО
Паросилова централа - ИУ 14:

Количеството на CO е изчислено като стойността на масовия поток на СО от Протокол от
изпитване № 144А/20.10.2017 г., е умножен по часовете работа на паросилова централа.
За 2017 г. ПС - централа е работила общо 9408 часа.

Е CO (ИУ 14) = 0 kg/h х 9938 h/y = 0 kg/y

Общ органичен въглерод – ТОС
Количеството на C органичен (kg/y), изпуснато от инсталациите е изчислено, като сума от

годишните емисии на С органичен от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия  С органичен от съответното ИУ.
Е i kg/y = масов поток i x раб. час / год. i

За ИУ 10 - Протокол от изпитване № 144A.2/20.10.2017 г.:
Е ИУ 10 = 0.188 kg/h х 1733 h/y = 325.804 kg/y
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За ИУ 11 - Протокол от изпитване № 144A.1/20.10.2017 г.:
Е ИУ 11 = 0.113 kg/h х 1726 h/y = 195.038 kg/y

За ИУ 12 - Протокол от изпитване № 144A.3/20.10.2017 г.:

Е ИУ 12 = 0.533 kg/h х 1662 h/y = 885.846 kg/y

E ТОС = 325.804 + 195.038 + 885.846 = 1406.688 kg/y

Азотни оксиди NOx
Количеството на азотните оксиди (kg/y), изпуснати от инсталациите е изчислено, като сума от

годишните емисии на азотни оксиди от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия NOx от съответното ИУ .
Е i kg/y = масов поток i x раб. час / год. i

За ИУ 4 – Протокол от изпитване № 144A.10/20.10.2017 г.:
Е ИУ 4 = 0.178 kg/h x 2184 h/y = 388.752 kg/y

За ИУ 5 – Протокол от изпитване № 2080/06.07.2009 г.:
E (ИУ 5) = 0.0014 kg/h x 406 h/y = 0.568 kg/y

Забележка: За ИУ № 5, емисиите на NOx и на SOx (виж по-долу), са определени чрез пряко
измерване през 2009 г. от акредитирана лаборатория при симулиран процес т.е. наличие на
нитрираща смес в реактора и разбъркване с въздух без да се подава глицерин.

За паросилова централа ИУ 14 – Протокол от изпитване № 144А/20.10.2017 г.:
E (ИУ 14) = 0.755 kg/h x 9938 h/y = 7503.190 kg/y

E NOx = 388.752 + 0.568 + 7503.190 = 7892.510 kg/y

Серни оксиди SOx
Количеството на серните оксиди (kg/y), изпуснати от инсталациите е изчислено, като сума от

годишните емисии на серни оксиди от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия SOx от съответното ИУ.
Е i kg/y = масов поток i x раб. час / год. i

За ИУ 4 – Протокол от изпитване № 144A.10/20.10.2017 г. – не са установени емисии на серни
оксиди:
Е (ИУ 4) =  0 kg/h x 2184 h/y =  0 kg/y

За ИУ 5 - Протокол № 2080/06.07.2009 г. – не са установени емисии на серни оксиди:
Е (ИУ 5) =  0 kg/h x 406 h/y =  0 kg/y

За паросилова централа ИУ 14 – Протокол от изпитване № 144А/20.10.2017 г. – не са установени
емисии на серни оксиди:
E (ИУ 14) = 0 kg/h x 9938 h/y =  0 kg/y

E SOx = 0 + 0 + 0  = 0 kg/y

ПРАХ
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Количеството прах (kg/y), изпуснато от инсталациите е изчислено, като сума от годишните
емисии на прах от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия  на прах от съответното ИУ .
Е i kg/y = масов поток i x раб. час / год. i

Изпускащо устройство № 1 не е работило през отчетната 2017 г. Е (ИУ1) = 0 kg/y
Изпускащо устройство № 2 не е работило през отчетната 2017 г. E (ИУ2) = 0 kg/y

Количеството прах постъпило в атмосферата от ИУ 3 е определено, като стойността на масовия
поток от Протокол от изпитване № 144A.9/20.10.2017 г., е умножена по часовете  работа на
устройството за 2017 г.:
Е (ИУ 3) = 0.180 kg/h х 2586 h/y = 465.480 kg/y

Общо количество прах изпуснат в атмосферата през 2017 г. е:

Е ПРАХ = 0 + 0 + 465.480 = 465.480 kg/y

Обобщение:
Е CO =  0 kg/y
E ТОС = 1406.688 kg/y
E NOx = 7892.510 kg/y
E SOx = 0 kg/y
Е ПРАХ = 465.480 kg/y

Към стойностите за азотни и серни оксиди (kg/y) се прибавят стойностите на емисиите (kg/y),
получени по изчислителен път съгласно Методика за балансово изчисляване. От уравнения 13 и 14
към точка 4.1.1.2. по-долу, са взети стойностите на тези замърсители за ИУ № 5:

Е NOx = 0.0714 kg/y
E SOx = 0 kg/y

Окончателни резултати:
Е CO =  0 kg/y
E ТОС = 1406.688 kg/y
E NOx = 7892.510 + 0.0714 (ИУ5)  = 7892.581 kg/y
E SOx =  0 + 0 (ИУ5) = 0 kg/y
Е ПРАХ = 465.480 kg/y

От уравнения 15, 16 и 17 към точка 4.1.1.2. по-долу, са взети изчислените стойности на
годишните емисии за Глицерол тринитрат (Нитроглицерин) – НГ (за ИУ5, 6, 7 и 9), Дифениламин –
ДФА (за ИУ8) и Динитротолуен – ДНТ (за ИУ8), които са както следва:

Е НГ = 3.815 kg/y
E ДФА = 0.180 kg/y
E ДНТ = 0 kg/y

4.1.1.2. Определяне на годишните емисии за 2017 г. на замърсители в атмосферния въздух от
изпускащи устройства 5, 6, 7, 8 и 9 чрез Методика за балансово изчисляване на емисиите на
вредни вещества от изпускащи устройства.
I. Определяне емисиите на замърсителите, mg/Nm3

I.1 Емисии на NOx и SOx и глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ) от ИУ 5
Емисиите на NOx и SOx са определени чрез пряко измерване през 2009 г. от акредитирана

лаборатория при симулиран процес т. е. наличие на нитрираща смес в реактора и разбъркване с
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въздух без да се подава глицерин (виж „Методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни
вещества от изпускащи устройства”).  Емисията на НГ е определена в заводската лаборатория чрез
газхроматографски анализ на  собствена газова проба от ИУ 5.
Съгласно Протокол № 2080/06.07.2009 г. на РЛ Стара Загора:
Е NOx = 1.3 mg/Nm3

Е SO2 - отсъствие; приемаме Е SOx = 0
Съгласно Протокол за анализ № 1/04.03.2010 г.  от лаборатория Завод 3:
Е НГ 5 = 5.5 mg/Nm3

I.2. Емисии на глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ ) от ИУ 6
Емисията на НГ е определена в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на

собствена газова проба от ИУ 6.
Съгласно Протокол за анализ № 1/04.03.2010 г. от лаборатория Завод 3:
Е НГ 6 = 16.5 mg/Nm3

I.3. Емисии на глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ ) от ИУ 7
Емисията на НГ е определена в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на

газова проба от ИУ 7.
Съгласно Протокол за анализ № 2/04.03.2010 г. от лаборатория Завод 3:
Е НГ 7 = 5.5 mg/Nm3

I.4. Емисии на дифениламин (ДФА), динитротолуен (ДНТ) и глицерол тринитрат
(нитроглицерин НГ) от ИУ 8
Емисиите са определени в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на газова проба
от ИУ 8.
Дифениламин (ДФА) се ползва епизодично при производството на специфичен вид барутна маса.
През 2017 г. са произведени 10 партиди от този вид. През 2017 г. Динитротолуен (ДНТ) не е
употребяван.
Съгласно Протокол за анализ от лаборатория Завод 3:
Е ДФА 8 = 11 mg/Nm3

Е НГ  8 = 11 mg/Nm3

I.5. Емисия на глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ) от ИУ 9
В изходящите газове от ИУ 9 съгласно Протоколи за анализ е констатирано отсъствие на НГ.
Приемаме Е НГ  9 = 0
II. Определяне на количеството (m), kg замърсители, отделящи се по време на един процес на
нитриране и сепарация на глицерол тринитрат (нитроглицерин/НГ), стабилизиране на НГ,
съхранение на НГ, приготвяне на тройна смес, шнековане и изчисляване на емисионните
фактори (f)
m i = C i x W i x t i x 10 -6 , kg / процес, където:
m i – количество на i замърсител отделено по време на един процес, kg/процес;
C i – концентрация на i замърсител, [mg/Nm3] посочена в Пункт I по – горе;
W i – дебит на отпадъчните газове, [Nm3/h] от съответното ИУ определен чрез измерване
(виж Протоколи от РЛ – Стара Загора);
t i – продължителност [h] на един процес;
За целите на изчисленията са приети осреднени стойности на продължителност на процесите.

Изпускащо устройство 5
II.1. Количество (m) NOx, kg / процес и емисионен фактор f
m (NOx) = 1.3 x 1045.5 x 0.5 x 10-6

m = 0.00068 kg / процес

Тъй като точността на измерванията е по-ниска от точността на поддържане на технологичните
параметри, приемаме за разчет на емисионен фактор статистическата величина брой процеси за
отчетния период. Отклонението в продължителността на процесите на нитрация за годината е под
10%.

Съгласно Актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух утвърдена със Заповед № РД – 77/03.02.2006 г. на
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МОСВ, наричана за краткост по-долу „Методиката”, емисиите на вредни вещества във въздуха се
определят по формулата
E = fA ,където ( 1 )
Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества
В нашия случая E  m ( 2 )
f – емисионен фактор (коефициент)
А – статистическа величина, която е количествана характеристика
В нашия случай А = 1 процес

От (1) и (2) f = E / A = m / A = m / 1 = m, kg / процес ( 3 )

От ( 3 ) за f NOx = m NOx = 0.00068 kg / процес

Приемаме f NOx = 0.0007 kg / процес ( 4 )

II.2.  Количество ( m ) SOx, kg / процес и емисионен фактор f
Както по–горе за SOx, получаваме

m (SOx) = 0 x 1045.5 x 0.5 x 10-6

m = 0 kg / процес
Оттук f SOx = 0 (5)

II.3. Количество (m) НГ kg/процес и емисионен фактор f на НГ
Нитроглицерин има във всички изпускащи устройства. Тъй като те работят с различна

продължителност емисионния фактор за всеки процес е изчислен за всяко изпускащо устройство
отделно.
Изпускащо устройство №5
II.4. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

m НГ = 5.5 x 1045.5 x 0.5 x 10-6

m = 0.0029 kg НГ / процес

f НГ  = m НГ = 0.0029 kg / процес
Приемаме f НГ  = 0.003 kg / процес ( 6 )

Изпускащо устройство №6
II.5. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ
Емисия на НГ
m НГ = 16.5 x 633.7 x 1.5 x 10-6

m = 0.016 kg НГ / процес

f НГ  = m НГ = 0.016 kg / процес ( 7 )

Изпускащо устройство №7
II.6. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

m НГ = 5.5 x 392.5 x 0.17 x 10-6

m = 0.0004 kg НГ /процес

f НГ  = m НГ = 0.0004 kg / процес ( 8 )

Изпускащо устройство №8
II.7. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ
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m НГ = 11 x 463.5 x 3.5 x 10-6

m = 0.018 kg НГ /процес

f НГ  = m НГ = 0.018 kg / процес ( 9 )

II.8. Количество (m) ДФА kg / процес и емисионен фактор f на ДФА
m ДФА = 11 х 463.5 х 3.5 х 10-6

m = 0.018 kg ДФА /процес

f ДФА  = m ДФА = 0.018 kg / процес ( 10 )
Емисия на ДФА е налице само при получаване на барутни маси, в чиито състав има ДФА. За 2017
година са проведени 10 такива процеса.

II.9 Количество (m) ДНТ kg / процес и емисионен фактор f на ДНТ
През 2017 година Динитротолуен (ДНТ) не е употребяван.

Изпускащо устройство №9
II.10. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ
В изходящите газове на изпускащо устройство № 9 отсъства нитроглицерин.
Приемаме m НГ = 0
f НГ  = m НГ = 0 kg / процес ( 12 )

Изчисляване на годишните емисии на замърсители ( Е год. кг/г. )  за ИУ 5, 6 , 7, 8 и 9.
Е i год. = f i x брой процеси / год.
където:
Е i год. – годишна емисия на съответния замърсител, kg;
f i – емисионен фактор на съответния замърсител, kg/процес;
Брой процеси – през отчетната 2017 г. са проведени 102 процеса.

Е NOx = 0.0007 х 102 = 0.0714 kg/y (13)
Е SO x = 0 x 102 = 0  kg/y (14)
Е НГ =  f i x 102 = (0.003 + 0.016 + 0.0004 + 0.018 +0) x 102 = 0.0374 x 102 = 3.815 kg/y (15)
E ДФА = 0.018 x 10 = 0.180 kg/y (16)
E ДНТ = 0 kg/y (17)

4.1.1.3. Годишни количества на замърсителите, изпуснати в атмосферата за единица продукт,
съгласно Условия 6.15. и 9.7.5.7. от КР

Годишните количества на замърсителите, изпуснати в атмосферата за единица продукт не са
представени, тъй като при определянето им се използват данни, представляващи поверителна
информация (информация за количествата произведена продукция от инсталацията по Условие 2,
попадаща в обхвата на т.4.6. от Приложение 4 на ЗООС). Класифицираната информация се
представя в МОСВ по реда на ЗЗКИ.
4.1.2.Годишни количества на замърсителите в отпадъчните води, съгласно Условие 10.1.4.4.
от КР.

През отчетната 2017 г. не е извършвано заустване на отпадъчни води от езерото-утаител в река
Тунджа.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
4.2.1. Пречиствателни съоръжения

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения към изпускащите устройства (ИУ) по
Условие 9.1.1. от КР:
Инсталация за производство на нитроцелулоза:

- прахоуловителна камера (при сушене на линтера) към ИУ № 1;
- циклон с оросителна камера (при механично пречистване на линтера) към ИУ № 2;
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- циклон (при пневмотранспорт на целулоза за нитриране) към ИУ № 3;
- абсорбционна инсталация (при нитриране на целулоза и центрофугиране на нитроцелулоза) към

ИУ № 4;

Инсталация за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива:
- капкоуловител (при нитриране и сепарация на нитроестер) към ИУ № 5;
- ежекторна система с капкоуловител (при стабилизация на нитроглицерин) към ИУ № 6;
- ежекторна система за улавяне на нитроглицеринови капчици (при съхранение на

нитроглицерин) към ИУ № 7;
- ежекторна система за улавяне на нитроглицеринови капчици (при приготвяне на тройна смес)
към ИУ № 8.

В изпълнение на Условие 9.1.3.1. от КР, актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А4/2015 г., в
РИОСВ, гр. Ст. Загора е представена документация за всяко пречиствателно съоръжение.

Документиране и докладване:
В изпълнение на Условие 9.1.4.1. се прилага инструкция за оценка на съответствието на

измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с
определените оптимални такива в КР. Данните се записват в дневници за мониторинг.

За химическата инсталация за производство на Нитроцелулоза дневниците за мониторинг към
съответните пречиствателни съоръжения са:

- Дневник № 1 – Прахоуловителна камера при сушене на линтер, към ИУ № 1;
- Дневник № 2 – Циклон с оросителна камера при механично почистване на линтер, към

ИУ № 2;
- Дневник № 3 – Циклон и прахоуловителна камера при процеса на пневмотранспорт на

целулоза за нитриране, към ИУ № 3;
- Дневник № 4 – Абсорбционна инсталация за азотни и серни оксиди, при процеса на нитриране

на целулоза и центрофугиране на нитроцелулоза, към ИУ № 4;

За химическата инсталация за производство на Балиститни барути и твърди балиститни горива,
дневниците за мониторинг и съответните пречиствателни съоръжения са:

- Дневник № 5 – Капкоуловител при процеса на нитриране на глицерин, към  ИУ № 5;
- Дневник № 6 – Ежекторна система с капкоуловител при процеса на стабилизиране на

нитроглицерин, към ИУ № 6;
- Дневник № 7 – Ежекторна система с капкоуловител при процеса на обемно дозиране на

нитроглицерин, към ИУ № 7;
- Дневник № 8 – Ежекторна система с капкоуловител при процеса на приготвяне на тройна смес,

към ИУ № 8.

Дневниците за мониторинг се проверяват ежемесечно от еколога на завод 3, за съответствие на
контролираните параметри с определените оптимални такива в КР. Проверките са отразени в
самите дневници. Периодично се протоколират проверките на пречиствателните съоръжения и
оценките за съответствие на контролираните параметри. През отчетния период са изготвени 4 броя
протоколи, по един за тримесечие за инсталациите, както следва:

- Инсталация за производство на нитроцелулоза, включваща пречиствателните съоръжения
към изпускащи устройства №№ 1, 2, 3 и 4 (изпускащи устройства №№ 1 и 2, не са работили през
отчетната 2017 г.);

- Инсталация за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива, включваща
пречиствателните съоръжения към изпускащи устройства №№ 5, 6, 7 и 8
Няма констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани в следните
протоколи:

- № 1-А/04.04.2017 г.;
- № 2-А/03.07.2017;
- № 3-А/02.10.2017;
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- № 4-А/22.12.2017

4.2.2. Емисии от точкови източници и собствен мониторинг.
Виж Приложение 1 Таблица 2

Емисионните норми са определени в Таблици от КР - 9.2.1.-1; 9.2.1.-2; 9.2.2.-1;   9.2.2.-2; 9.2.2.-3;
9.2.3.; 9.2.4. и 9.3.1. – продължения.

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове,
изпускани от изпускащите устройства, са извършени съгласно Таблици 9.7.1. – 9.7.13. от КР.

През 2009 г. еднократно са извършени собствени измервания за установяване на параметрите на
газовите потоци на изпускащи устройства № 5, 6, 7 и 8. Измерванията са извършени от РЛ – Стара
Загора. Поради техническа невъзможност за достъп до изходящия газоход, на ИУ 9 не е правено
измерване на параметрите на газовия поток. Пробовземането за определяне на концентрацията на
НГ в изходящите газове е направено от пространството над шнекпресата под смукателния чадър.

През 2010 г. са извършени собствени измервания за определяне на концентрациите на вредни
вещества в потоците от ИУ № 5, 6, 7 , 8 и 9. Измерванията са извършени от Химическа
лаборатория завод 3 на „Арсенал” АД.

Съгласно Условие 9.7.1.1. в КР се прилага Методика за балансово изчисляване на емисиите на
вредни вещества от посочените изпускащи устройства и установяване на съответствието със
заложените в КР норми съгласно Таблици - 9.7.5., 9.7.6., 9.7.7., 9.7.8. и 9.7.9. в КР (виж т.4.1.1.2.
по-горе).

Собствените периодични измервания за 20176 г. на емисии на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от останалите изпускащи устройства, са извършени съгласно
регламентираната в КР честота. Резултатите са представени в протоколи от изпитване, издадени от
ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София. Следва списък на изпускащите
устройства и съответните протоколи от изпитване:

- ИУ № 3: № 144A.9/20.10.2017 г.;
- ИУ № 4: № 144A.10/20.10.2017;
- ИУ № 10: № 144A.2/20.10.2017;
- ИУ № 11: № 144A.1/20.10.2017;
- ИУ № 12: № 144A.3/20.10.2017;
- ИУ № 14: № 144А/20.10.2017;

Не са констатирани несъответствия в стойностите на контролираните параметри.
Изпускащи устройства №1 и №2 не са работили през отчетната 2017 г., тъй като за производство

на нитроцелулоза е използвана само пречистена целулоза.
Дебитите на технологичните газове, изпускани от изпускащите устройства, не превишават
максималните стойности, посочени в КР.

Документиране и докладване :
Налице е Договор за извършване на мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния

въздух с акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр.
София. Копие от Договора се съхранява при еколога на ”Арсенал” АД.

Разработен е и представен в РИОСВ гр. Стара Загора, Доклад за резултатите от собствените
периодични измервания на обекти и източници на емисии в атмосферния въздух през 2017 г.
Налице са протоколите за извършените собствени периодични измервания. Изготвени са
съответните оценки за съответствие.

4.2.3. Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества.
- Неорганизирани емисии (НЕ) при употребата на органични разтворители.
На площадката на Завод 3 е обособени Инсталация за производство на заряди ползваща органични
разтворители.
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При производството на заряди се използва епоксиден компаунд (приготвя се от тройна смес и
втвърдител - полиетиленполиамин), етилов алкохол, етилацетат, лепило ВЛ-2, лепило 192 и
разтворител за него.

В съответствие с изискванията на Наредба №7/2003 е разработен и представен в РИОСВ План
за управление на разтворителите (ПУР), за площадка Казанлък на „Арсенал” АД в т.ч. и Завод 3.

Инсталация за производство на заряди.
Вложени разтворители – 131,56 кг/год.
Неорганизирани емисии – 31,49 кг/год.

В съответствие с ръководствата по прилагане на Наредба №7/2003 година, инсталацията за
производство на заряди на Завод 3 се разглежда като част от една инсталация включваща всички
производствени обекти на „Арсенал” АД, на площадка Казанлък, където се ползват органични
разтворители по Наредба 7. По тази причина баланса на емисиите и изчисляването на
неорганизираните емисии се извършвт, като се вземат предвид сумарните стойности на всички
измерени /изчислени емисии от всички обекти на площадката вкл. и инсталацията за производство
на заряди на Завод 3.

Изчислена стойност за НЕ за площадката: 14,08 %.
ННЕ – 20 %
ИНСТАЛАЦИЯТА Е В СЪОТВЕТСТВИЕ

- Интензивно миришещи вещества.
През отчетния период не са постъпили и не са регистрирани оплаквания от наличието на
миризми. Не са установени несъответствия при прилагане на Инструкции по Условия 9.4.2.,
9.4.3., 9.5.3.

Документиране:
На площадката се съхраняват:

- План за управление на разтворителите за 2017 година за „Арсенал” АД, площадка Казанлък.
- Регистър на неорганизираните емисии и предприетите мерки за предотвратяване/намаляване

на неорганизираните емисии (към Условия 9.4.2. и 9.7.5.3. от КР). През отчетната 2017 г. са
изготвени 4 броя протоколи (по един за тримесечие), които са приложени към Регистъра.

- Дневник „Оплаквания за миризми” (към Условия 9.5.2.  и 9.7.5.4. от КР). През отчетната 2017
г. са изготвени 4 броя протоколи (по един за тримесечие), които са приложени към Дневника.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
Пречиствателни съоръжения

Извършва се експлоатация на следните локални пречиствателни съоръжения за производствени
отпадъчни води по пътя на водите към точка на заустване № 1:
1. За всички отпадъчни води от площадката – езеро-утаител;
2. Инсталация за производство на нитроцелулоза:

- лабиринт-утаител;
- утаител при наситняване на нитроцелулоза;
- утаител при формиране на партиди и обезводняване на нитроцелулоза;
- сборен утаител;

3. Инсталация за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива:
- осем броя лабиринтни утаители;
- утаителен басейн;
- два броя утаители за отпадъчни води при валцуване - не се използват, тъй като участъкът не се

експлоатира.
4. Инсталация за производство на лакови барути – лабиринтен утаител.
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В изпълнение на Условия 10.1.1.3. и 10.1.1.4. от КР се прилага инструкция за поддържане на
оптималните стойности на технологичните параметри и извършване на мониторинг на работата на
пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води. Съгласно Условие 10.1.1.5.1. от
КР се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на
контролираните параметри с определените оптимални такива.

В изпълнение на Условие 10.1.1.5.2. от КР се прилага инструкция за проверка на състоянието
на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане
на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

В изпълнение на Условие 10.1.1.6.2. от КР, резултатите от мониторинга на контролираните
параметри на пречиствателните съоръжения се документират в „Дневници за мониторинг“, както
следва:
1. Химическата инсталация за производство на Нитроцелулоза:

- Дневник № 9 – Лабиринт утаител при процеса на зареждане на реакторите и изваряване на
нитроцелулоза;

- Дневник № 10 – Утаител при процеса на наситняване на нитроцелулоза;
- Дневник № 11 – Утаител при процеса на формиране на партиди и обезводняване на

нитроцелулоза;
- Дневник № 12 – Сборен утаител.

2. Химическата инсталация за производство на Балиститни барути и твърди балиститни горива:
- Дневник № 13 – Четири броя лабиринтни утаители при процеса на производство на

нитроглицерин за барутна маса;
- Дневник № 14 – Четири броя лабиринтни утаители при процеса на производство на барутна

маса за балиститни барути и твърди балиститни горива;
- Дневник № 15 – Утаителен басейн при процеса на допречистване на отпадъчните води от

производството на барутна маса.
3. Химическата инсталация за производство на Лакови барути:

- Дневник № 16 – Лабиринтен утаител за пречистване на отпадъчните води от производството
на лакови барути.

Пречиствателно съоръжение за всички отпадъчни води:
- Дневник № 17 – Езеро - утаител.
Локалните пречиствателни съоръжения към химическата инсталация за производство на

експлозиви не функционират ежедневно, а само в дните, когато се осъществява производствен
процес. Съответно мониторинг на контролираните параметри се извършва в дните на работа на
съответната инсталация.

Документиране и докладване:
Дневниците за мониторинг се проверяват ежемесечно от еколога на завод 3. Проверките са

отразени в самите дневници. Извършва се оценка на съответствието на контролираните параметри
с определените оптимални такива в КР. Извършени са проверки за всяко пречиствателно
съоръжение. За всяко тримесечие, резултатите от проверките и оценките за съответствие се
отразяват в протоколи. През отчетния период са изготвени 4 броя протоколи, по един за
тримесечие, за инсталациите със съответните пречиствателни съоръжения към тях, както следва:

- № 1-Б/04.04.2017 г.;
- № 2-Б/03.07.2017;
- № 3-Б/02.10.2017;
- № 4-Б/22.12.2017

Няма констатирани несъответствия по отношение на експлоатацията на пречиствателните
съоръжения и съответствието на контролираните параметри, както и за воденето на записите в
дневниците за мониторинг.

Прилага се инструкция по Условие 10.1.1.5.2. от КР, за периодична проверка и поддръжка
състоянието на канализационната мрежа на площадката на Завод 3. Установяването на течове и
предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване се регистрират в „Протоколи за
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извършена проверка на канализационната мрежа на площадката на завод 3”. Освен това при
сигнали от длъжностни лица, се извършват допълнителни проверки и се предприемат мерки за
отстраняване на неизправностите. През отчетната 2017 г. са извършени 6 броя проверки.
Констатирани са 10 броя запушвания на тръбопроводи от канализационната мрежа. Резултатите от
проверките и предприетите мерки за отстраняване на неизправностите са описани подробно в
следните протоколи:

- № 1/20.01.2017;
- № 2/08.02.2017;
- № 3/22.05.2017;
- № 4/14.06.2017;
- № 5/16.10.2017;
- № 6/28.11.2017

Всички неизправности са отстранени своевременно.

Заустване на отпадъчните води
Съгласно Условие 10.1.2.1. от КР е разрешено заустването на смесен поток отпадъчни води

(пречистени производствени, битово-фекални и дъждовни) от езеро-утаител в р. Тунджа втора
проектна категория водоприемник, единствено при спазване на условията, посочени в
Таблица 10.1.2.1.
1. Точка на заустване:
№1 – р. Тунджа, ІІ-ра проектна категория водоприемник, код на водното тяло BG3TU900R042, с
географски координати N = 42º34´41”, E = 25°23´71”.
2. Точка на пробовземане:
№1 – изход езеро-утаител, преди смесване с други потоци отпадъчни води, с географски
координати N = 42º35´03,9”, E = 25°23´39,0”.

В съответствие с Условие 10.1.4.1. (Таблица 10.1.4.1.) от КР , се извършва собствен мониторинг
на пречистените отпадъчни води от езерото-утаител. През отчетната 2017 г. не са зауствани
отпадъчни води (пречистени производствени, битово-фекални и дъждовни) в р. Тунджа.

Пробовземането и изпитванията на пробите на отпадъчни води от езерото-утаител са извършени
от акредитирана Изпитвателна лаборатория „Централ”, 6100 Казанлък. Извършени са две
изпитвания на проби от отпадъчни води, (Виж Приложение 1 Таблица 3), които са:

1. Протокол от изпитване ИЛ-17/0266/23.05.2017 г.: Стойностите на следните показатели
надвишават индивидуалните емисионни ограничения, съгласно Таблица 10.1.2.1. от КР:

- Активна реакция – рН единици, където при ИЕО 6 - 8,5 рН единици, резултатът от
изпитването е 2.00 ± 0.01;

- Олово – mg/l, където при ЕИО 0.05 mg/l, резултатьт от изпитването е 0.31 ± 0.03 mg/l
2. Протокол от изпитване № ИЛ-17/0535/02.10.2017 г.: Стойностите на следните показатели
надвишават индивидуалните емисионни ограничения, съгласно Таблица 10.1.2.1. от КР:

- Активна реакция – рН единици, където при ИЕО 6 - 8,5 рН единици, резултатът от
изпитването е 2.09 ± 0.01;

- Олово – mg/l, където при ЕИО 0.05 mg/l, резултатьт от изпитването е 0.45 ± 0.04 mg/l

Изготвени са два броя оценки за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения. Тъй
като посочените в КР норми за допустими емисии се отнасят за водите, зауствани в р. Тунджа и
изпускане се разрешава само в съответствие с ИЕО представени в  Таблица 10.1.2.1. от КР, не е
предприето изпускане на пречистени отпадъчни води от езерото – утаител.

Нивото и активната реакция рН на водата в езерото– утаител се контролират ежеседмично, като
стойностите се отразяват в „Дневник за мониторинг на езерото–утаител № 17“. За измерване
стойността на рН се използва заводски рН метър.
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Документиране:
Налице са протоколите от изпитванията, извършени от лаборатория „Централ”, 6100 гр.

Казанлък. Изготвени са два броя оценки за съответствие на резултатите от собствения мониторинг
с условията в разрешителното. Записи от собствения контрол на активната реакция - pH и нивото
на отпадните води в езерото – утаител се регистрират ежеседмично в Дневник № 17 за мониторинг
на пречиствателното съоръжение. Тъй като през 2017 г. не са изпускани води от езерото–утаител,
не са изчислявани годишните количества на замърсителите, съгласно Европейският регистър за
изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), както е указано в Условие 10.1.4.4.

4.4. Управление на отпадъците
Виж Приложение 1 Таблица 4
Съгласно Условие 11.1.1. от КР (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А4/2015 г.), при

работа на инсталацията по Условие 2, образуваните отпадъци не трябва да се различават по вид
(код и наименование) и не трябва да се превишават количествата им, посочени в Таблица 11.1. от
КР.

Прилагат се инструкциите по Условия 11.1.3., 11.3.7., 11.7.2. и 11.7.3. от КР. Управлението на
отпадъците се осъществява съгласно изискванията на Условията в КР.

4.4.1. Образуване на отпадъци

Таблица  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (сравнителна таблица 2013 – 2017 г.)

Отпадък Код

Годишно
количество
определено

с КР №
110/06

Годишно количество

Отчет Съответ
ствие Отчет Съответ

ствие Отчет Съответ
ствие

2013 год. 2014 год. 2015 год.

Целулозен
прах и къси
целулозни
влакна

03 03 99 80 3,100 да 2,670 да 6,470 да

Импрегниран
текстил,
еластомер,
пластомер

04 02 09 6 0,312 да 1,953 да 5,885 да

Стърготини,
стружки и
изрезки от
черни метали

12 01 01 0.9 0,480 да 0,210 да 0,630 да

Опаковки от
дървесни
материали

15 01 03 0.35 0 да 2,600 не
Не се

изисква
отчет (1)

-

Нехлорирани
моторни,
смазочни и
масла за зъбни
предавки на
минерална
основа

13 0205* 0.30 0 да 0 да 0 да

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,

20 0121* 0.130 t/y 0,014 t да 0,055 t да 0,126 Да
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Отпадък Код

Годишно
количество
определено

с КР №
110/06

Годишно количество

Отчет Съответ
ствие Отчет Съответ

ствие Отчет Съответ
ствие

2013 год. 2014 год. 2015 год.

съдържащи
живак
Смесени
битови
отпадъци

15 0103 12 t/год. 5,320 да 5,310 да
Не се

изисква
отчет (1)

-

Сравнителна таблица – продължение 2013 - 2017 г.

Отпадък Код

Годишно
количество

t/y

Годишно количество

Отчет Съответ
ствие Отчет Съответ

ствие Отчет Съответ
ствие

2016 год. 2017 год.

Целулозен
прах и къси
целулозни
влакна

03 03 99 80 12,260 да 26,440 да

Импрегниран
текстил,
еластомер,
пластомер

04 02 09 6 5,894 да 6,036 не

Стърготини,
стружки и
изрезки от
черни метали

12 01 01 0.9 0,815 да 0,795 да

Опаковки от
дървесни
материали

15 01 03 0.35
Не се

изисква
отчет (1)

-
Не се

изисква
отчет (1)

-

Нехлорирани
моторни,
смазочни и
масла за зъбни
предавки на
минерална
основа

13 02 05* 0.3 0 да 0,0132 да

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01 21* 0.130 t/y 0,124 да 0,092 да

Смесени
битови
отпадъци

15 01 03 12
Не се

изисква
отчет (1)

-
Не се

изисква
отчет (1)

-
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Забележки:
(1)- Съгласно Решение за актуализиране № 110-Н0-И0-А4/2015 г., за посочените отпадъци не се

изисква отчет.

Коментар:
Налице е съответствие по години в количеството образувани отпадъци спрямо нормираните в

КР, с изключение на:
- отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали, който надвишава годишното

количество с 2,250 t за 2014 г.
Причини за несъответствието:

Този вид отпадък се предава периодично в склад за вторични суровини на дружеството. Тъй
като предаването се извършва на по-големи интервали от време, обхващащи периоди от
около 3 години, се създават предпоставки за натрупването му в по-големи количества.

- отпадък с код 04 02 09 Импрегниран текстил, еластомер, пластомер, който надвишава
годишното количество с 0,036 t за 2017 г. В случая надвишаването на годишното количество е
незначително.

В съответствие с Условие 11.2.6. от КР, на площадката на Завод 3 не се приемат отпадъци
от други производствени площадки на „Арсенал” АД и от външни организации.

Предварително съхраняване на отпадъци
Изпълняват се Условия 11.3.1. и 11.3.2. за предварително съхраняване на отпадъци. На

площадката се съхраняват предварително само отпадъците, посочени в Условие 11.3.2. от КР
(Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А4/2015 г.), на местата определени за тази цел, при
спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. При предварителното
съхраняване на опасните отпадъци се изпълнява Условие 11.3.3.1. от КР.

В изпълнение на Условие 11.3.4., отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни
тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхранява предварително в сграда на ремонтен цех
(ел. част), разделно от други отпадъци, при наличие на достатъчно количество сяра за всеки
килограм лампи. Помещението е закрито, с бетониран под, налице са указания за вида и опасните
свойства на съхранявания опасен отпадък. Помещението е  оборудвано с:

- херметически затворен съд за съхранение на счупените лампи;
- дървени сандъци и кашони от вълнообразен картон за съхранение на излезлите от употреба

лампи;
В изпълнение на Условие 11.3.5., отпадък с код и наименование 13 02 05* - Нехлорирани

моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, се съхранява предварително в
ГСМ – склад, при инсталацията за производство на балиститни барути. Помещението е закрито,
налични са табели за вида и опасните свойства на съхранявания опасен отпадък, съгласно Наредба
№ 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Предвидено е отпадъкът да се съхранява в
херметически затворени метални варели, които се обозначават с етикети, съдържащи информация
за вида и опасните свойства на отпадъка.
В съответствие с Условие 11.3.5.1., предварителното съхраняване на отпадъците се извършва в
указаните видове опаковки, на обозначените с табели места. Изпълнява се Условие 11.3.6. от КР,
относно недопускане на площадката на Завод 3, на действия като:

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

отпадъци;
- смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

Изпълнено е Условие 11.3.6.4. от КР (поставено с Решение №110-Н0-И0-А4/2015 г.). Представен
е в РИОСВ - гр. Стара Загора, актуален план на площадката, в който са означени местата за
предварително съхранение на всички отпадъци.
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Документиране и докладване:
Прилага се инструкция по Условия 11.3.2. и 11.3.7.  Налице са 4 броя протоколи (по един за

тримесечие), за извършени проверки на площадките за предварително съхраняване на отпадъците,
включващи оценки за съответствие. Не са констатирани несъответствия. Резултатите от
проверките са отразени в следните протоколи:

- № 1/06.04.2017 г.;
- № 2/04.07.2017;
- № 3/03.10.2017;
- № 4/21.12.2017

Транспортиране на отпадъци
През отчетната 2017 г. са транспортирани следните видове отпадъци:

1. През месец юли/2017 г. от завод 3 до склад за вторични суровини на дружеството, със
собствен транспорт е транспортиран 0.720 t отпадък от „Стърготини, стружки и изрезки от черни
метали” с код 12 01 01. Издадена е складова разписка.

2. През месец август/2017 г. извън района на дружеството са транспортирани 0.055 тона опасен
отпадък от „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“, код 20 01 21*. Фирмата
на която е предаден отпадъка е „Балбок Инженеринг” АД, гр. София. Идентификационен документ
от дата 08.08.2017 г. Транспорт – „Балбок Инженеринг” АД. Отпадъкът е предаден въз основа на
договор с „Балбок Инженеринг” АД.

3. През месец декември/2017 г. до ГСМ – склад на дружеството са транспортирани 0.0132 t
опасен отпадък от „Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална
основа” с код 13 02 05*. Издадена е складова разписка.

4. През отчетната 2017 г., извън района на дружеството, са транспортирани общо 27.090 тона
„Отпадък, неупоменат другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна)“ с код 03 03 99, както и
6.110 тона отпадък от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (текстилни
отпадъци) с код 04 02 09. Отпадъците са транспортирани и депонирани в „Регионален център за
третиране на неопасни отпадъци”, в землището на  с. Гарваново, на база сключен договор между
„Арсенал” АД и Община гр. Хасково и издадени Разрешително № 19/29.03.2017 г. и Допълнително
споразумение № 125-1/23.08.2017 г. Изготвени са 12 бр. Сертификати за производствен отпадък.
Транспорт – „Арсенал” АД, в съответствие с Решение № 13-РД-215-00/01.04.2013/МОСВ.
Издадени са кантарни бележки, както следва:
За отпадък с код 03 03 99 – отпадъци, неупоменати другаде (целулозен прах и къси целулозни
влакна):

- № 12310/12.04.2017 – 2.420 t;
- № 12453/20.04.2017 – 2.320 t;
- № 12575/26.04.2017 – 0.300 t;
- № 14264/19.07.2017 – 3.260 t;
- № 14268/19.07.2017 – 2.380 t;
- № 15460/08.09.2017 – 2.520 t;
- № 15461/08.09.2017 – 1.920 t;
- № 16917/14.11.2017 – 3.240 t;
- № 16918/14.11.2017 – 2.270 t;
- № 17586/14.12.2017 – 2.700 t;
- № 17587/14.12.2017 – 2.180 t;
- № 17742/21.12.2017 – 1.580 t.

За отпадък с код 04 02 09 – Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер,
пластомер) (текстилни отпадъци):

- № 12575/26.04.2017 – 4.340 t;
- № 14264/19.07.2017 – 0.700 t;
- № 15460/08.09.2017 – 0.800 t;
- № 16918/14.11.2017 – 0.270 t;
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В обхвата на площадката на завод 3, отпадъците подлежащи на предварително съхраняване, се
транспортират с вътрешно заводски транспорт от местата на образуване, до регламентираните
площадки за предварително съхраняване.

Документиране и докладване:
Налице са описаните по-горе транспортни документи. Изготвени са 12 бр. „Месечни отчети и

оценки на съответствие за образуваните отпадъци от инсталациите на завод 3 – предварително
съхраняване, транспортиране, оползотворяване в т.ч. рециклиране и обезвреждане”. Не са
констатирани несъответствия. Води се документиране за транспортиране на отпадъците извън
площадката на Дружеството от Еколога на „Арсенал” АД. Няма констатирани нередности,
свързани с разпиляване по време на транспортиране или транспортиране до нерегламентирани
площадки. По отношение транспортирането извън територията на Дружеството, няма информация
за нередности допуснати от фирмите превозвачи. Налице са копия на документите, придружаващи
товара. Води се „Отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци”.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци
През 2017 г. с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране са предадени следните видове и

количества отпадъци:
1 През месец юли/2017 г. от завод 3 до склад за вторични суровини на дружеството, със

собствен транспорт е транспортиран 0.720 t отпадък от „Стърготини, стружки и изрезки от черни
метали” с код 12 01 01. Издадена е складова разписка.

2 През месец август/2017 г. извън района на дружеството са транспортирани 0.055 тона опасен
отпадък от „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“, код 20 01 21*. Фирмата
на която е предаден отпадъка е „Балбок Инженеринг” АД, гр. София. Идентификационен документ
от дата 08.08.2017 г. Транспорт – на „Балбок Инженеринг” АД. Отпадъкът е предаден въз основа
на договор с „Балбок Инженеринг” АД.

3 През месец декември/2017 г. до ГСМ – склад на дружеството са транспортирани 0.0132 t
опасен отпадък от „Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална
основа” с код 13 02 05*. Издадена е складова разписка.

Организациите извършващи дейностите са описани в Приложение 1, Таблица 5 от настоящия
Доклад. Същите притежават необходимите документи съгласно ЗУО, за извършване на такива
дейности с отпадъци. Не е възможен пряк контрол върху съответствието по оползотворяването, в
т.ч. рециклирането на отпадъците. Oценката е косвена и се базира на изрядността на фирмите
извършващи посочените дейности, изразена чрез съответния разрешителен/регистрационен
документ и отсъствието на сигнали за нередности, свързани с отпадъците на „Арсенал”АД.

Документиране и докладване:
Водят се Отчетни книги за образуваните производствени и/или опасни отпадъци. Данните за

предадените за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъци са отразени в отчетните книги.

Обезвреждане на отпадъците
През 2017 г., на основание Разрешително № 19/29.03.2017 г. и Допълнително споразумение

№ 125-1/23.08.2017 г. на Община гр. Хасково, са предадени за обезвреждане чрез депониране
следните видове и количества отпадъци:

- 27.090 t „Отпадък, неупоменати другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна)“,
код 03 03 99. Сертификати за производствен отпадък №№ 1/12.04.2017; 2/20.04.2017; 3/26.04.2017;
4/19.07.2017; 5/19.07.2017; 6/07.09.2017; 7/07.09.2017; 8/14.11.2017; 9/14.11.2017; 10/14.12.2017;
11/14.12.2017; 12/21.12.2017. Налице са кантарни бележки;

- 6.110 t отпадък от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
(текстилни отпадъци), код 04 02 09. Сертификати за производствен отпадък №№ 3/26.04.2017;
4/19.07.2017; 7/07.09.2017; 9/14.11.2017. Налице са кантарни бележки;
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Общо разрешено количество на отпадъка по разрешителното – 34.000 t. Общо количество на
предадения отпадък по разрешителното – 33.200 t.

Организациите извършващи дейностите по обезвреждането са описани в Приложение 1, Таблица 5
от настоящия Доклад. Същите притежават необходимите документи съгласно ЗУО, за извършване
на такива дейности.

Документиране и докладване:
Изготвени са 12 бр. „Месечни отчети и оценки на съответствие за образуваните отпадъци от

инсталациите на завод 3 – предварително съхраняване, транспортиране, оползотворяване в т.ч.
рециклиране и обезвреждане”. Не са констатирани несъответствия.

Контрол и измерване на отпадъците
Съгласно Условие 11.7.1. от КР, се осъществява измерване на месечните количества генерирани

на площадката отпадъци, с цел определяне на годишните количества на всички образувани
отпадъци и годишната норма за ефективност при образуването на отпадък код 03 03 99 - отпадъци,
неупоменати другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна). Прилага се инструкция по
Условия 11.1.3.; 11.7.2. и 11.7.3, за измерване, или изчисляване на количествата образувани
отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и за оценка на съответствието на
наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията от КР,
установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно установения в „АРСЕНАЛ” АД  ред, предаваните от площадката на завод 3 отпадъци в
склада за вторични суровини на „Арсенал” АД, се претеглят при приемането им и се завеждат в
приходно-разходната документация на склада. Информация за количествата се подава на завод 3,
под формата на складова разписка.  Измерените месечни и годишни количества образувани
производствени и опасни отпадъци се документират в „Отчетни книги за образувани
производствени и/или опасни отпадъци”.

Документиране и докладване:
Налице е годишна оценка за съответствие на наблюдаваните годишни количества образувани

отпадъци, в съответствие с Таблица 11.1. към Условие 11.1.1. и Таблица към Условие 11.3.2. от КР.
В съответствие с Условие 11.7.1., за отпадък с код 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
(целулозен прах и къси целулозни влакна) са изготвени 13 броя оценки за съответствието на
нормата за ефективност – 12 броя месечни и 1 брой за отчетната година. Няма установени
несъответствия. Виж Приложение 1, Таблица 5 от настоящия Доклад.

Анализ на отпадъците
През отчетната 2017 г. не са извършвани анализи на отпадъци.

Оценка на съответствието на дейностите с отпадъците през последните пет години
При прегледа на документите, свързани с дейностите по управление на отпадъците през

последните пет години, не са констатирани несъответствия, освен посочените по-горе в т.4.4.1.
„Образуване на отпадъци”. Налице са протоколи от извършени проверки, с оценки за съответствие
за образуване, предварително съхраняване, транспортиране, оползотворяване, в т.ч. рециклиране и
обезвреждане на отпадъци.

4.5. Шум
В Условие 12.1.1. са нормирани еквивалентните нива на шум по границите на производствената

площадка и в мястото на въздействие (най-близко разположените спрямо промишления източник
урбанизирани територии и извън тях), които не трябва да се превишават при извършване на
дейностите на производствената площадка на Завод 3. Прилага се Инструкция по Условия 12.2.2. и
12.2.3. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба
№ 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда
и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от
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промишлените източници на шум в околната среда, обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г. и в съответствие
с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Описание на основните инсталации и съоръжения, генериращи шум в границите на
промишления източник по Измервателни точки (ИТ):

- ИТ 1 – Западна страна на киселинно депо – източници на шум, са наличните помпи и
бъркалки за приготвяне на киселинните смеси.

- ИТ 2 – Склад за целулоза (памук) - южна страна – самият обект няма източници на шум.
Евентуален източник на шум са съоръженията от близко разположената инсталация за обработка
на целулоза.

- ИТ 3 – Инсталация за механична и химична отчистка на памук – северна страна –
източници на шум, са съоръженията за механична и химична отчистка на памук, бъркални
механизми на реакторите за химична обработка, вентилационните съоръжения, помпи.

- ИТ 4 – Инсталация за механична и химична отчистка на памук – югозападна страна –
източници на шум, са съоръженията за механична и химична отчистка на памук, бъркални
механизми на реакторите за химична обработка, вентилационните съоръжения, помпи.

- ИТ 5 – Склад на инсталация за снаредяване на заряди – северна страна (обект 157) –
Самият обект не е източник на шум. Евентуални източници на шум – съседни обекти сравнително
отдалечени от ИТ 5, към които спада „Абсорбционна инсталация” към „Инсталация за нитриране
на целулоза”.

- ИТ 6 – Склад на инсталация за снаредяване на заряди – източна страна (обект 108) –
Самият обект не е източник на шум. Евентуални източници на шум – съседни обекти сравнително
отдалечени от ИТ 6, към които спада „Абсорбционна инсталация” към „Инсталация за нитриране
на целулоза”.

- ИТ 7 – Инсталация за пресоване на балиститни барути – западна страна (обект 100) –
източник на шум е работата на механичните части на съоръженията за пресоване.

- ИТ 8 – Обект „валцоване на балиститни барути” – южна страна – източник на шум е
работата на механичните части на съоръженията за валцоване.

- ИТ 9 – Обект за непрекъснато пресоване на балиститни барути” – юг – източник на шум е
работата на механичните части на съоръженията за пресоване.

- ИТ 10 – Обект „Първо валцоване на балиститни барути” – юг (обект 92) – източник на шум
е работата на механичните части на съоръженията за валцоване.

- ИТ 11 – Обект „Окончателно валцоване на балиститни барути (каландиране)” – изток
(обект 92) – източник на шум е работата на механичните части на съоръженията за валцоване.

- ИТ 12 – Обект „Валцоване на лакови барути” – източна страна – източник на шум е
работата на механичните части на съоръженията за валцоване.

- ИТ 13 – „Инсталация за производство на нитроглицерин” – „Обезводняване на барутна
маса” – юг – източници на шум са бъркални механизми на съоръженията за смеси, съоръжения за
обезводняване, центрофуги.

- ИТ 14 – „Инсталация за производство на нитроглицерин” – „Нитриране на глицерина” –
североизток – източници на шум са вентилационните уредби. Инсталацията е разположена в обект
с предпазна обваловка около него, което снижава нивото на шума от вентилаторите разположени
над обекта.

- ИТ 15 – „Инсталация за производство на пироксилинови барути (ПБ)” – „Нарязване на
ПБ” – източно - източник на шум са машините за нарязване на пироксилиновите барути (така
наречените резачки).

- ИТ 16 – „Инсталация за производство на ПБ” – „Рекуперация на разтворители” – източно
- източници на шум са вентилаторите на адсорбционната инсталация и помпи на инсталацията за
рекуперация на разтворителите.

- ИТ 17 – „Инсталация за производство на ПБ” – „Рекуперация на разтворители” – западно
- източници на шум са вентилаторите на адсорбционната инсталация и помпи на инсталацията за
рекуперация на разтворителите.
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- ИТ 18 – „Инсталация за производство на ПБ” – „Инсталация за ректификация на
разтворители” – източна страна - източници на шум са помпи и бъркалки за спиртоводна смес.

- ИТ 19 – „Инсталация за производство на ПБ” – „Инсталация за ректификация на
разтворители” – западна страна - източници на шум са помпи и бъркалки за спиртоводна смес.

- ИТ 20 – Ремонтен цех – южна страна – източници на шум са машини и съоръжения за
механична обработка на детайли – стругове, фрези, бормашини; кран за преместване на
едрогабаритни детайли.

- ИТ 21 – Ремонтен цех – западна страна – източници на шум – машини и съоръжения за
механична обработка на детайли – стругове, фрези, бормашини; кран за преместване на
едрогабаритни детайли.

- ИТ 22 – Киселинно депо – северна страна - източници на шум са наличните помпи и
бъркалки за приготвяне на киселинните смеси.

- ИТ 23 – „Инсталация за производство на лакови барути” (югозападен ъгъл) – източници
на шум са бъркалки, помпи, общообменна вентилация.

- ИТ 24 – „Инсталация за производство на лакови барути” (югоизточен ъгъл) – източници
на шум са бъркалки, помпи, общообменна вентилация.

- ИТ 25 – Място на въздействие: с. Розово, ул „Розова долина” № 43 – няма характерни
източници на шум. Наличие на фонов шум от битовата дейност на населеното място и
автомобилният трафик.

Забележки:
1.Във всички обекти посочени по-горе (с изключение на ИТ 25) се получават временни високи
нива на шум от работата на кондензните гърнета, монтирани към паропреносната мрежа, при
сработване на изпускателния клапан. Получава се краткотраен, рязък, свистящ звук.
2.При вечерното и нощното измерване, поради това че инсталациите не работеха, основен
източник на шум се оказа движението на растителността под въздействие на въздушните
течения.

В съответствие с Условие 12.1.1. от КР е извършено замерване и в мястото на въздействие (най-
близката до площадката на завод 3 устройствена зона в населено място). Точката е № 25 съгласно
„Карта схема” (виж Приложение № 2 към ГДОС) и е разположена на територията на с. Розово,
ул. „Розова долина” № 43, община гр. Казанлък. В точката няма характерни източници на шум.
Наличен е фонов шум от битовата дейност на населеното място и автомобилния трафик.

Съгласно Условие 12.2.1. от КР, не по-малко от един път в рамките две последователни
календарни години се извършва наблюдение на:
- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определените точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

През отчетната 2017 г. е проведено измерване от Акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София. Резултатите са
документирани в следните протоколи:
От проведени собствени измервания:

- Протокол № 144А.32/30.09.2017 г. – измерване на дневното ниво на шума от 8:00 до 9:50 ч. на
дата 30.09.2017 г.;

- Протокол № 144А30/29.09.2017 г. – измерване на вечерното ниво на шума от 19:00 до 21:25 ч.
на дата 29.09.2017 г.;

- Протокол № 144A.31/30.09.2017 г. – измерване на нощното ниво на шум от 23:00 на 29.09.17 г.
до 1:30 ч. на 30.09.2017 г.
От изпитване:

- Протокол № 144А.32/21.10.2017 г. – дневно ниво на шума от 8:00 до 9:50 ч. на дата 30.09.17 г.;
- Протокол № 144А30/21.10.2017 г. – вечерното ниво на шума от 19:00 до 21:25 ч. на дата

29.09.2017 г.;
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- Протокол № 144A.31/21.10.2017 г. – нощно ниво на шум от 23:00 на 29.09.17 г. до 1:30 ч. на
дата 30.09.2017 г.

Данните от протоколите са представени в Приложение 1, Таблица 6 от настоящия Доклад. В
съответствие с Условие 12.2.3. от КР е изготвена оценка за съответствие.
Няма констатирани несъответствия.

На основание изискванията на чл. 30 ал. 3 от „Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на
националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в
околната среда”, в Приложение № 2 (Мониторинг шум) са представени копия на Протоколите от
измерванията на нивата на шум, Карта-схема и  Контур на измервателните точки.

Документиране и докладване:
В съответствие с Инструкцията по Условие 12.2.3, е изготвена оценка на съответствието на

установените еквивалентни нива на шум, по границата на производствената площадка на
„Арсенал” АД, завод 3 и в мястото на въздействие, с разрешените такива в КР. Не са констатирани
несъответствия.

В съответствие с чл. 30. (1) от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система
за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг
и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в РИОСВ гр.
Стара Загора е представен „Доклад за резултатите от извършените собствени измервания на
промишлени източници на шум в околната среда, от обекти на площадката на Завод 3 на
“Арсенал” АД, гр. Казанлък през 2017 г.”.
Към настоящият доклад е включена изискваната информация, съгласно Чл. 30, (2) от Наредбата.

Води се Регистър за постъпили оплаквания от живущи около площадката. През отчетния
период за 2017 г. няма регистрирани оплаквания.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води
Виж Приложение 1, Таблица 7

Съгласно Условие 13.3.1. и Таблица 13.3.1. от КР 110/2006 (Актуализирано с Решение
№ 110-Н0-И0-А4/2015 г.) се извършва собствен мониторинг на подземните води, в определените
точки за пробовземане (мониторингови кладенци), изградени през 2006 г. и съгласувани с
Басейнова Дирекция, които са:

- МП № 1 – с географски координати - N =  42о35’35, E = 25o23’07;
- МП № 2 – с географски координати - N =  42о35’01, E = 25o23’46;
- МП № 3 – с географски координати - N =  42о35’00, E = 25o23’50

Честотата на мониторинг за показателите е съгласно Условие 13.3.1. и Таблица 13.3.1. През
отчетната 2017 г. са проведени два броя изпитвания на подземните води, в съответствие с
честотата на мониторинг. Резултатите са представени в следните Протоколи от изпитване:
Първо изпитване:

- Протоколи №№ ИЛ-17/0260; ИЛ-17/0261; ИЛ-17/0262 от 19.05.2017 г., издадени от
Изпитвателна лаборатория „Централ”, 6100, гр. Казанлък;

- Протоколи №№ 4086; 4087; 4088 от дата 01.06.2017 г., издадени от “Евротест – контрол” ЕАД,
гр. София;

- Второ изпитване:
- Протоколи №№ ИЛ-17/0529; ИЛ-17/0530; ИЛ-17/0531 от 02.10.2017 г., издадени от

Изпитвателна лаборатория „Централ”, 6100, гр. Казанлък;
- Протоколи №№ 5873/17.10.2017 г.; 5607 и 5608 от дата 29.09.2017 г., издадени от “Евротест –

контрол” ЕАД, гр. София.

Изготвени са два броя оценки на съответствието на концентрациите на вредни вещества в
подземните води. Не са констатирани несъответствия.
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Документиране и докладване:
Налице са описаните по-горе протоколи от проведения собствен мониторинг на подземните

води и съответните оценки за съответствие.

4.6.2. Собствен мониторинг на почви
Съгласно Условие 13.2.1. от КР (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А4/2015), собствен

мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка на завод 3, се извършва с
честота веднъж на три години, по показателите посочени в Таблица 13.2.1., в постоянните
мониторингови пунктове разположени в района на площадката.

Установени са пет постоянни мониторингови пункта за собствен мониторинг на почви. Броят и
разположението им са съгласувани с РИОСВ и ИАОС.
През отчетната 2017 г. е проведен собствен мониторинг на състоянието на почвите.
Пробовземането и изпитването са извършени от Лаборатория за изпитване и калибриране
„Липгей” към „Пехливанов Инженеринг” ООД, гр. София, ул. Мърфи № 11 (Сертификат за
акредитация рег. № 5 ЛИК, с валидност до 30.06.2021 г.).

Данните от проведеният собствен мониторинг на състоянието на почвите за 2017 г.
са представени в:

- Протокол за вземане на извадка – почви № 114A-41/30.09.2017 г.;
- Протокол от изпитване № 114A-41/23.10.2017 г.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга, по
показателите представени в Таблица 13.2.1. и базовото състояние на почвите, установяване на
причините в случаи на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.
От изготвената оценка за съответствие е видно, че по показателя мед във всички пунктове са
отчетени по-високи концентрации в сравнение със съответните им стойности на базовото
състояние на почвите в пунктовете за мониторинг. В случая не може да бъде намерена пряка
връзка с работата на инсталациите. По отношение на стойностите на показателя pH е констатирано
леко занижаване в мониторинговите пунктове, с изключение на МП № 1. Констатираните
отклонения могат да бъдат свързани, както със сложните естествени процеси протичащи в
почвите, така и с различните условия при вземането на почвените проби.

В съответствие с инструкция по условие 13.2.3. от КР се контролира работата на инсталациите с
цел предотвратяване на замърсявания, предизвикани от разпиляване на отпадъци, суровини и др.
Документиране и докладване:

Изготвена е периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите
по Таблица 13.2.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините за констатирани
несъответствия и прилагане на коригиращи действия. В съответствие с Условие 13.4.4. се води
„Дневник с данни за установяване на разливи“. През отчетната 2017 г. не са възниквали
разливи на вредни и опасни вещества/ препарати в почвата. Резултатите от изпълнението на
инструкциите по Условия 13.1.2. и 13.1.5. са представени в следващата т. 4.6.3.

4.6.3. Течове, разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената
площадка

Прилага се Инструкция по Условие 13.1.2. за периодична проверка за наличие на течове от
тръбопроводи и оборудване разположени на открито, установяване на причините и отстраняване
на течовете. Проверките са заложени в „Годишен план - график за ремонт на оборудването –
механично (енергетично) за 2017 г”. Отчитането на изпълнението им се извършва от ремонтно-
механичен цех, посредством документа „Работен лист”. Независимо от това, преди всяка
експлоатация и по време на работа на тръбороводи и оборудване, разположени на открито, се
извършва визуална проверка. При констатирани неизправности, в т.ч. течове, се преустановява
работата на съответната инсталация и се докладва на прекия ръководител. Заявка за извършване на
ремонт се дава на главния механик на завод 3. Извършените ремонтни дейности се отразяват в
документа „Работен лист“. Работните листове се съхраняват при главния механик на завод 3.
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Прилага се инструкция по Условие от 13.1.5. КР, за отстраняване на разливи от опасни вещества
върху производствената площадка.

През отчетната 2017 г. са извършени общо 30 броя планирани проверки за наличие на течове от
тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Не са регистрирани течове. Извършени са
22 броя ремонти за отстраняване на неизправности, които са свързани предимно с износени
уплътнения и предпазители на фланцови съединения, износени уплътнения на спирателни кранове
и корозирали тръбопроводи. Всички неизправности са отстранени своевременно.

Проверките са описани в четири броя (по една за тримесечие) „Справки за регистриране на
извършени периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване,
разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”. Данните за
извършените проверки и ремонтни дейности за отстраняване на неизправности, се вземат от
изготвените работни листове. Справките се съхраняват при еколога на завод 3.

В изпълнение на Условие 13.4.4. се води „Дневник с данни за установяване на разливи“, в
случаи на изливане на вредни и опасни вещества/ препарати върху производствената площадка, в
който се отразяват данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ,
състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и
последствията от него.

През отчетната 2017 г. не са регистрирани случаи на разливи на опасни вещества/
препарати върху производствената площадка.

Документиране:
В изпълнение на Условие 13.4.4. от КР се води „Дневник за установените разливи“. Налице са

работните листове от извършените ремонти за отстраняване на описаните по-горе неизправности.
В изпълнение на Инструкцията по Условие 13.1.2. от КР, са изготвени 4 броя Справки (по една за
тримесечие), включващи обобщени данни за отстранените неизправности, взети от съответните
работни листове. Справките се съхраняват при еколога, а работните листове при главния механик
на завод 3.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ
С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)
Към 31.12.2017 г. няма неизпълнени дейности по Инвестиционната програма.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ
През отчетната 2017 г. не са прекратявани дейности на Химическата инсталация за

производство на експлозиви или на части от нея.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ
7.1. Аварии

Наличен е утвърден „План за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии в цеховете
на Завод 3, „Арсенал” АД”, включен във „Вътрешен авариен план” на „Арсенал” АД, който е
съгласуван с ГЗ на област гр. Стара Загора и община гр. Казанлък.

В съответствие с Условие 14.3. се води Дневник „Аварийни ситуации”. За всяка възникнала
авария се съставя Протокол, в който 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.
През отчетения период за 2017 г. не са възниквали аварийни ситуации.
Прилага се инструкция по Условие 14.4. от КР.
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7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено
КР

В изпълнение на Условие 9.7.5.4. от КР се води Дневник „Оплаквания от миризми”, за
документиране и съхраняване на постъпили оплаквания от миризми.

Съгласно Условие 12.3.3. е заведен „Регистър на оплакванията от живущи около площадката на
завод 3, от завишени нива на шум”.

През отчетния период за 2017 г. не е имало и не са регистрирани оплаквания или
възражения, свързани с дейността на Химическата инсталация за производство на
експлозиви.
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Приложение 1
Таблици

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

№ CAS № Замърсител

Резултати от мониторинг
(колона 1)

, кg/y

Праг за
пренос на

замърсители
извън

площадката
(колона 2)

Праг за
производ-

ство,
обработка

или употреба
(колона 3)

Въздух
(М и С)
(колона

1a)

Вода
(М и С)
(колона

1b)

Почва
(колона

1c)

kg/y kg/y kg/y kg/y kg/y
2# 630-08-0 Въглероден

оксид (СО)
-(0)

М и С - -

7# ЛОС без метан
(NMVOC)

- - - - *

8# Азотни оксиди
(NOX/NO2)

-(7892.581)
M и С - - - *

11# Серни оксиди
(SOX/SO2)

-(0)
М и С - - - *

13# Общ фосфор - - - - -
18# 7440-43-9 Кадмий и

съединенията
му (като Cd)

- - - - -

19#
7440-47-3 Хром и

съединенията
му (като Cr)

- - - - -

23# 7439-92-1 Олово и
съединенията
му (като Pb)

- - - - -

76# Общ органичен
въглерод (ТОС)
(като общ С
или ХПК/3)

- - - - **

86# Фини прахови
частици<10µm
(PM10)

- - - - *

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица
НДЕ,

съглас-
но КР

Резултати
от мониторинг Честота на

монито-
ринг

Съответ-
ствие,
Да/НеНепрекъснат

мониторинг
Периодичен
мониторинг

1 2 3 4 5 6 7
Производство на нитроцелулоза

Изпускащо устройство №1 – не е извършван мониторинг, тъй като устройството не е
работило през отчетната 2017 г. (виж т.4.2.2.)

Прах mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път
годишно -

Изпускащо устройство №2 – не е извършван мониторинг, тъй като устройството не е
работило през отчетната 2017 г. (виж т.4.2.2.)
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Параметър Единица
НДЕ,

съглас-
но КР

Резултати
от мониторинг Честота на

монито-
ринг

Съответ-
ствие,
Да/НеНепрекъснат

мониторинг
Периодичен
мониторинг

1 2 3 4 5 6 7

Прах mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път
годишно -

Изпускащо устройство №3; Протокол от изпитване № 144A.9/20.10.2017 г.

Прах mg/Nm3 20 Не се изисква 17.90 1 път
годишно Да

Изпускащо устройство №4; Протокол от изпитване № 144A.10/20.10.2017 г.

NOx mg/Nm3 400 Не се изисква 15.00 1 път
годишно Да

SOx mg/Nm3 400 Не се изисква 0 1 път
годишно Да

Производство на  балиститни барути и твърди балиститни горива
Изпускащо устройство №5 *

NOx mg/Nm3 400 Не се изисква - 1 път
годишно -

SOx mg/Nm3 400 Не се изисква - 1 път
годишно -

Глицерол
тринитрат mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път

годишно -

Изпускащо устройство №6 *
Глицерол
тринитрат mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път

годишно -

Изпускащо устройство №7 *
Глицерол
тринитрат mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път

годишно -

Изпускащо устройство №8 *
Дифенил-

амин mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път
годишно -

Динитро-
толуен mg/Nm3 0.5 Не се изисква - 1 път

годишно -

Глицерол
тринитрат mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път

годишно -

Изпускащо устройство №9 *

Глицерол
тринитрат mg/Nm3 20 Не се изисква - 1 път

годишно -

Производство на лакови барути
Изпускащо устройство №10; Протокол от изпитване № 144A.2/20.10.2017 г.;

Общ орга-
ничен

въглерод
mg/Nm3 50 Не се изисква 46.50 1 път

годишно Да

Изпускащо устройство №11; Протокол от изпитване № 144A.1/20.10.2017 г.;
Общ орга-

ничен
въглерод

mg/Nm3 50 Не се изисква 47.560 1 път
годишно Да

Производство на пироксилинови барути
Изпускащо устройство №12; Протокол от изпитване № 144A.3/20.10.2017 г.

Общ орга-
ничен mg/Nm3 50 Не се изисква 45.960 1 път

годишно Да
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Параметър Единица
НДЕ,

съглас-
но КР

Резултати
от мониторинг Честота на

монито-
ринг

Съответ-
ствие,
Да/НеНепрекъснат

мониторинг
Периодичен
мониторинг

1 2 3 4 5 6 7
въглерод

Паросилова централа
Изпускащо устройство №14;  Протокол от изпитване № 144А/20.10.2017 г.

SOx mg/Nm3

при 3 %
съдържание
на кислород

35 Не се изисква 0 1 път
годишно Да

NOx 250 Не се изисква 160 1 път
годишно Да

СО 100 Не се изисква 0 1 път
годишно Да

* На ИУ №№ 5, 6 ,7 , 8 и 9  не са извършени преки измервания на емисиите, поради спецификата
на процеса – пожаро- и взривоопасни.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни)

Параметър Единица
НДЕ,

съгласно
КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Протоколи от изпитване № ИЛ-17/0266/23.05.2017 г.
рН pH ед. 6-8.5 2.00 ± 0.01

При изпускане,
но не по-малко

от два пъти
годишно

Не
Неразтворени
вещества mg/dm3 50 26.0 ± 0.3 Да

Олово mg/dm3 0.05 0.31 ± 0.03 Не
Нефтопродукти mg/dm3 0.3 < 0.020 Да
ХПК mg/dm3 70 36.00 ± 0.25 Да
БПК5 mg/dm3 15 3.59 ± 0.30 Да
Фосфор (общ) mg/dm3 2.0 0.44 ± 0.02 Да
Протоколи от изпитване № ИЛ-17/0535/02.10.2017 г.
рН pH ед. 6-8.5 2.09 ± 0.01

При изпускане,
но не по-малко

от два пъти
годишно

Не
Неразтворени
вещества mg/dm3 50 10.0 ± 0.15 Да

Олово mg/dm3 0.05 0.45 ± 0.04 Не
Нефтопродукти mg/dm3 0.3 0.038 ± 0.002 Да
ХПК mg/dm3 70 40.00 ± 0.25 Да
БПК5 mg/dm3 15 6.50 ± 0.30 Да
Фосфор (общ) mg/dm3 2.0 0.21 ± 0.02 Да
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Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код

Годишно
количество

Годишна норма за
ефективност при
производство на
единица продукт Предварително

съхраня-
ване на
площад-

ката*

Транспор-
тиране –
собствен

транспорт/
външна
фирма

Съот-
ветст-

вие

Коли-
чества
опре-

делени
с КР,

t/у

Реално
изме-
рено
коли-

чество,
t/y

Год.
норма
опре-

делена
в КР,
kg/t
про-
дукт

Реално
измерена
г. норма,

kg/t
продукт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отпадъци,
неупомена-
ти другаде
(целулозен
прах и къси
целулозни
влакни)

03 03 99 80 26.440
200
kg/t

продукт

66.200
kg/t

продукт

Инсталация за
производство

на
нитроцелулоза

Собствен
транспорт на

дружеството до
площадката за
предварително
съхраняване и
до РЦТНО –
с. Гарваново,

Община
гр.Хасково

Да
да

Отпадъци
от смесени
материали
(импрегни-
ран текстил,
еластомер,
пластомер)
(текстилни
отпадъци)

04 02 09 6 6.036 - - Обект РВ-60

Собствен
транспорт на

дружеството до
площадката за
предварително
съхраняване и
до РЦТНО –
с. Гарваново,

Община
гр.Хасково

Не

Стърготини,
стружки и
изрезки от
черни мета-
ли

12 01 01 0.9 0.795 - -

Площадка към
ремонтно-

механичен цех

Собствен
транспорт до
склад № 26 за

вторични
суровини на

„Арсенал“ АД

Да

Нехлорира-
ни моторни,
смазочни и
масла за
зъбни пре-
давки на
минерална
основа

13 02
05* 0.3 0,0132 - -

Инсталация за
производство
на балиститни
барути – ГСМ

склад

Собствен
транспорт до
склад № 47 –

Склад ГСМ на
„Арсенал“ АД

Да

Флуорес-
центни тръ-
би и други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01
21* 0,130 0,0920 - -

Склад на
ремонтно-

механичен цех
/енерго отдел/

Транспорт на
фирма

„БалБок
Инженеринг”
АД, гр. София

Да

*Посочва се номера на площадката за предварително съхраняване
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотво-
ряване, в т.ч.
рециклиране

на площадката

Обезвреждане
на площадката

Име на външ-
ната фирма
извършваща

операцията по
оползотворяване/

обезвреждане

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Отпадъци,
неупомена-
ти другаде
(целулозен
прах и къси
целулозни
влакни)

03 03 99 - -

Община, гр. Хасково
„Регионален център

за третиране на
неопасни отпадъци” -

РЦТНО, землище
с. Гарваново

Да

Отпадъци
от смесени
материали
(импрегни-
ран текстил,
еластомер,
пластомер)
(текстилни
отпадъци)

04 02 09 - -

Община, гр. Хасково
„Регионален център

за третиране на
неопасни отпадъци” -

РЦТНО, землище
с. Гарваново

Да

Стърготини,
стружки и
изрезки от
черни мета-
ли

12 01 01 - - „Метал харт” гр.
Казанлък Да

Нехлорира-
ни моторни,
смазочни и
масла за
зъбни пре-
давки на
минерална
основа

13 02 05* - - - -

Флуорес-
центни тръ-
би и други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01 21* - -
„БалБок

Инженеринг” АД,
гр. София

Да
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Таблица 6. Шумови емисии
Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване:

- Протокол № 144А.32/21.10.2017 г. – дневно ниво на шума от 8:00 до 9:50 ч. на дата 30.09.17 г.;
- Протокол № 144А30/21.10.2017 г. – вечерното ниво на шума от 19:00 до 21:25 ч. на дата

29.09.2017 г.;
- Протокол № 144A.31/21.10.2017 г. – нощно ниво на шум от 23:00 на 29.09.17 г. до 1:30 ч. на

дата 30.09.2017 г.

Място на
измерването

Точка №

Ниво на звуково
налягане в dB(А),

съгласно КР
Измерено ниво в dB(A) Съответ-

ствие
Дневно Вечерно Нощно Дневно Вечерно Нощно

1 2 3 4 5 6 7 8
1 70 70 70 46.4 ± 0.3 44.9 ± 0.3 43.9 ± 0.3 Да
2 70 70 70 41.6 ± 0.3 40.1 ± 0.3 39.2 ± 0.3 Да
3 70 70 70 46.8 ± 0.3 45.4 ± 0.3 44.7 ± 0.3 Да
4 70 70 70 51.3 ± 0.3 50.7 ± 0.3 49.8 ± 0.3 Да
5 70 70 70 56.2 ± 0.3 55.9 ± 0.3 55.4 ± 0.3 Да
6 70 70 70 51.7 ± 0.3 51.3 ± 0.3 50.5 ± 0.3 Да
7 70 70 70 47.1 ± 0.3 46.8 ± 0.3 45.7 ± 0.3 Да
8 70 70 70 52.5 ± 0.3 52.2 ± 0.3 50.8 ± 0.3 Да
9 70 70 70 47.2 ± 0.3 47.1 ± 0.3 45.5 ± 0.3 Да
10 70 70 70 52.8 ± 0.3 52.5 ± 0.3 51.1 ± 0.3 Да
11 70 70 70 57.6 ± 0.3 57.9 ± 0.3 56.2 ± 0.3 Да
12 70 70 70 53.0 ± 0.3 53.1 ± 0.3 51.0 ± 0.3 Да
13 70 70 70 58.4 ± 0.3 58.6 ± 0.3 55.8 ± 0.3 Да
14 70 70 70 63.9 ± 0.3 63.9 ± 0.3 61.3 ± 0.3 Да
15 70 70 70 58.8 ± 0.3 58.8 ± 0.3 55.7 ± 0.3 Да
16 70 70 70 53.5 ± 0.3 54.4 ± 0.3 50.8 ± 0.3 Да
17 70 70 70 58.2 ± 0.3 59.1 ± 0.3 55.4 ± 0.3 Да
18 70 70 70 62.8 ± 0.3 63.3 ± 0.3 60.2 ± 0.3 Да
19 70 70 70 57.6 ± 0.3 57.8 ± 0.3 55.1 ± 0.3 Да
20 70 70 70 62.1 ± 0.3 62.5 ± 0.3 59.6 ± 0.3 Да
21 70 70 70 56.9 ± 0.3 57.2 ± 0.3 54.3 ± 0.3 Да
22 70 70 70 51.7 ± 0.3 52.0 ± 0.3 48.9 ± 0.3 Да
23 70 70 70 47.2 ± 0.3 45.7 ± 0.3 44.9 ± 0.3 Да
24 70 70 70 52.1 ± 0.3 50.6 ± 0.3 50.2 ± 0.3 Да
25* 55 50 45 36.3 ± 1.5 36.5 ± 1.5 33.8 ± 1.4 Да

Ниво на
общата
звукова

мощност

- - - 114.1 ±
4.7

114.4 ±
4.7

111.7 ±
4.6 -

* Измерването в точка № 25 е в мястото на въздействие – най-близко разположената спрямо
площадката на завод 3 устройствена зона в населено място. Съгласно Приложение № 2 – „Карта
схема”, точка № 25 е разположена на територията на с. Розово, ул. Розова долина № 43, община
гр. Казанлък.



48

Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател Точка на
пробовземане

Концентра-
ция в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монито-
ринг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Мониторин-

гов пункт
№1 - фонов

Активна реакция /рН/

Първо
изпитване:

Протоколи от
изпитване:

№ ИЛ-17/0260/
19.05.2017 г.

и № 4086/
01.06.2017 г.

≥ 6.5 и ≤ 9.5
рН единици 6.60 ± 0.01

Веднъж
на шест
месеца.

За
маркира
ните с (1)

показа-
тели,

честота-
та е

веднъж
на две

години.

Да

Електропроводимост (1) 2000 µs cm-1 540 ± 10 Да
Обща твърдост (1) 12 mg-eqv/l 4.70 ± 0.07 Да
Перманганатна
окисляемост (1) 5.0 mg O2/l 0.96± 0.09 Да

Амониев йон 0.50 mg/l 0.47±0.01 Да
Нитрати (1) 50.0 mg/l 24.25 ± 0.65 Да
Нитрити (1) 0.50 mg/l 0.010± 0.002 Да
Сулфати 250 mg/l 45.25 ± 2.3 Да
Хлориди (1) 250 mg/l 20.27 ± 0.18 Да
Фосфати 0.50 mg/l 0.040± 0.011 Да
Цианиди 50 µg/l < 2 Да
Натрий 200 mg/l 18.5 ± 5.2 Да
Цинк 1.0 mg/l < 0.025 Да
Живак 1.0 µg/l < 0.50 Да
Кадмий 5.0 µg/l < 2 Да
Мед 0.2 mg/l 0.050± 0.008 Да
Никел 20 µg/l < 10 Да
Олово 10 µg/l < 10 Да
Хром 50 µg/l 48 ± 0.9 Да
Желязо 200 µg/l 21 ± 3 Да
Манган 50 µg/l 32 ± 3 Да
Антимон 5.0 µg/l < 2 Да
Полициклични ароматни
въглеводороди 0.10 µg/l 0.04 Да

Нефтопродукти 50 µg/l 47 ± 3 Да
Активна реакция /рН/ Второ

изпитване:

Протоколи от
изпитване

№ ИЛ-17/0529/
02-10-2017 г.

и № 5873/
17-10-2017 г.

≥ 6.5 и ≤ 9.5
рН единици 6,80 ± 0.01

Веднъж
на шест
месеца.

За
маркира
ните с (1)

показа-
тели,

честота-
та е

веднъж
на две

години.

Да

Електропроводимост (1) 2000 µs cm-1 - -
Обща твърдост (1) 12 mg-eqv/l - -
Перманганатна
окисляемост (1) 5.0 mg O2/l - -

Амониев йон 0.50 mg/l 0.100±0.005 Да
Нитрати (1) 50.0 mg/l - -
Нитрити (1) 0.50 mg/l - -
Сулфати 250 mg/l 91,08 ± 2.3 Да
Хлориди (1) 250 mg/l - -
Фосфати 0.50 mg/l 0.080± 0.011 Да
Цианиди 50 µg/l < 2 Да
Натрий 200 mg/l 68 ± 5 Да
Цинк 1.0 mg/l < 0.025 Да
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Показател Точка на
пробовземане

Концентра-
ция в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монито-
ринг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Живак 1.0 µg/l < 0.50 Да
Кадмий 5.0 µg/l < 2 Да
Мед 0.2 mg/l < 0,02 Да
Никел 20 µg/l 20 ± 9 Да
Олово 10 µg/l < 10 Да
Хром 50 µg/l 45 ± 3 Да
Желязо 200 µg/l 26 ± 2 Да
Манган 50 µg/l 25 ± 4 Да
Антимон 5.0 µg/l < 2 Да
Полициклични ароматни
въглеводороди 0.10 µg/l 0.04 Да

Нефтопродукти 50 µg/l 34 ± 2 Да
Мониторин-

гов пункт
№2

Активна реакция /рН/

Първо
изпитване:

Протоколи от
изпитване:

№ ИЛ-17/0261/
19.05.2017 г.

и № 4087/
01.06.2017 г.

≥ 6.5 и ≤ 9.5
рН единици 6.50 ± 0.01

Веднъж
на шест
месеца.

За
маркира
ните с (1)

показа-
тели,

честота-
та е

веднъж
на две

години.

Да

Електропроводимост (1) 2000 µs cm-1 975 ± 15 Да
Обща твърдост (1) 12 mg-eqv/l 8.20 ± 0.10 Да
Перманганатна
окисляемост (1) 5.0 mg O2/l 2.40 ± 0.20 Да

Амониев йон 0.50 mg/l 0.42±0.01 Да
Нитрати (1) 50.0 mg/l 2.80 ± 0.72 Да
Нитрити (1) 0.50 mg/l 0.030± 0.003 Да
Сулфати 250 mg/l 246.8 ± 2.9 Да
Хлориди (1) 250 mg/l 35.45 ±0.25 Да
Фосфати 0.50 mg/l 0.39 ± 0.01 Да
Цианиди 50 µg/l < 2 Да
Натрий 200 mg/l 71.0 ± 5.2 Да
Цинк 1.0 mg/l 0.160 ±0.006 Да
Живак 1.0 µg/l < 0.50 Да
Кадмий 5.0 µg/l < 2 Да
Мед 0.2 mg/l 0.050 ±0.008 Да
Никел 20 µg/l < 20 Да
Олово 10 µg/l < 10 Да
Хром 50 µg/l 25 ± 0.5 Да
Желязо 200 µg/l 25 ± 3 Да
Манган 50 µg/l 24 ± 5 Да
Антимон 5.0 µg/l < 2 Да
Полициклични ароматни
въглеводороди 0.10 µg/l 0.04 Да

Нефтопродукти 50 µg/l 25 ± 6 Да
Активна реакция /рН/ Второ

изпитване:
≥ 6.5 и ≤ 9.5
рН единици 6.50 ± 0.01 Да

Електропроводимост (1) 2000 µs cm-1 - -
Обща твърдост (1) 12 mg-eqv/l - -
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Показател Точка на
пробовземане

Концентра-
ция в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монито-
ринг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Перманганатна
окисляемост (1)

Протоколи от
изпитване:

№ ИЛ-17/0530/
02-10-2017 г.

и № 5607/
29-09-2017 г.

5.0 mg O2/l -

Веднъж
на шест
месеца.

За
маркира
ните с (1)

показа-
тели,

честота-
та е

веднъж
на две

години.

-

Амониев йон 0.50 mg/l 0.400 ±0.020 Да
Нитрати (1) 50.0 mg/l - -
Нитрити (1) 0.50 mg/l - -
Сулфати 250 mg/l 237.0 ±3.5 Да
Хлориди (1) 250 mg/l - -
Фосфати 0.50 mg/l 0.270 ±0.013 Да
Цианиди 50 µg/l < 2 Да
Натрий 200 mg/l 78 ± 5 Да
Цинк 1.0 mg/l < 0.025 Да
Живак 1.0 µg/l < 0.50 Да
Кадмий 5.0 µg/l < 2 Да
Мед 0.2 mg/l < 0.02 Да
Никел 20 µg/l 10 ± 4 Да
Олово 10 µg/l < 10 Да
Хром 50 µg/l 10 ± 0,5 Да
Желязо 200 µg/l 30 ± 4 Да
Манган 50 µg/l 28 ± 3 Да
Антимон 5.0 µg/l < 2 Да
Полициклични ароматни
въглеводороди 0.10 µg/l 0.04 Да

Нефтопродукти 50 µg/l 30 ± 2 Да
Мониторин-

гов пункт
№3

Активна реакция /рН/

Първо
изпитване:

Протоколи от
изпитване:

№ ИЛ-17/0262/
19.05.2017 г.

и № 4088/
01.06.2017 г.

≥ 6.5 и ≤ 9.5
рН единици 6.50 ± 0.01

Веднъж
на шест
месеца.

За
маркира
ните с (1)

показа-
тели,

честота-
та е

веднъж
на две

години.

Да

Електропроводимост (1) 2000 µs cm-1 921 ± 15 Да
Обща твърдост (1) 12 mg-eqv/l 8.25 ± 0.10 Да
Перманганатна
окисляемост (1) 5.0 mg O2/l 1.28 ± 0.13 Да

Амониев йон 0.50 mg/l 0.130±0.05 Да
Нитрати (1) 50.0 mg/l 17.85 ± 0.65 Да
Нитрити (1) 0.50 mg/l 0.010 ± 0.002 Да
Сулфати 250 mg/l 239.5 ± 3.5 Да
Хлориди (1) 250 mg/l 34.03 ± 0.25 Да
Фосфати 0.50 mg/l 0.45 ± 0.01 Да
Цианиди 50 µg/l < 2 Да
Натрий 200 mg/l 71.4 ± 5.2 Да
Цинк 1.0 mg/l 0.120 ± 0.003 Да
Живак 1.0 µg/l < 0.50 Да
Кадмий 5.0 µg/l < 2 Да
Мед 0.2 mg/l 0.053 ± 0.008 Да
Никел 20 µg/l 0.018 ± 0.009 Да
Олово 10 µg/l < 10 Да
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Показател Точка на
пробовземане

Концентра-
ция в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монито-
ринг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Хром 50 µg/l 20 ± 0.6 Да
Желязо 200 µg/l 23 ± 3 Да
Манган 50 µg/l 43 ± 4 Да
Антимон 5.0 µg/l < 2 Да
Полициклични ароматни
въглеводороди 0.10 µg/l 0.04 Да

Нефтопродукти 50 µg/l < 20 Да
Активна реакция /рН/ Второ

изпитване:

Протоколи от
изпитване:

№ ИЛ-17/0531/
02-10-2017 г. и

№ 5608/
29-09-2017 г.

≥ 6.5 и ≤ 9.5
рН единици 6.50 ± 0.01

Веднъж
на шест
месеца.

За
маркира
ните с (1)

показа-
тели,

честота-
та е

веднъж
на две

години.

Да

Електропроводимост (1) 2000 µs cm-1 - -
Обща твърдост (1) 12 mg-eqv/l - -
Перманганатна
окисляемост (1) 5.0 mg O2/l - -

Амониев йон 0.50 mg/l 0.450 ±0.023 Да
Нитрати (1) 50.0 mg/l - -
Нитрити (1) 0.50 mg/l - -
Сулфати 250 mg/l 245.0 ±3.5 Да
Хлориди (1) 250 mg/l - -
Фосфати 0.50 mg/l < 0.015 Да
Цианиди 50 µg/l < 2 Да
Натрий 200 mg/l 75 ± 5 Да
Цинк 1.0 mg/l < 0.025 Да
Живак 1.0 µg/l < 0.50 Да
Кадмий 5.0 µg/l < 2 Да
Мед 0.2 mg/l < 0,02 Да
Никел 20 µg/l 16 ± 4 Да
Олово 10 µg/l < 10 Да
Хром 50 µg/l < 10 Да
Желязо 200 µg/l 30 ± 4 Да
Манган 50 µg/l 45 ± 3 Да
Антимон 5.0 µg/l < 2,0 Да
Полициклични ароматни
въглеводороди 0.10 µg/l 0.04 Да

Нефтопродукти 50 µg/l < 20 Да
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Таблица 8. Опазване на почвите
- Протокол за вземане на извадка – почви № 114A-41/30.09.2017 г.;
- Протокол от изпитване № 114A-41/23.10.2017 г.

Показател Концентрация
в почвите

(базово състояние),
съгласно КР

Пробовземна
точка

Резултати
от

мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
Точка № 1 – фонова;

рН 6.58±0.02

Точка № 1 –
фонова

6.3 ± 0.5 Веднъж на
три години

В рамките на
неопределе-

ността

Хром 35.00±2.01 mg/kg 36.6 ± 4.4 Веднъж на
три години

В рамките на
неопределенос

тта

Олово 82.85±3.63 mg/kg 26.4 ± 1.2 Веднъж на
три години

Значително
понижаване

Кадмий <0.65 mg/kg < 0.2* Веднъж на
три години Понижаване

Мед 37.84±0.68 mg/kg 43.3 ± 1.3 Веднъж на
три години

Незначително
повишаване

Нефтопро-
дукти 77±8 mg/kg 17.0 ± 2.1 Веднъж на

три години
Значително
понижаване

Точка № 2 – инсталация за лакови барути;

рН 6.89±0.02

Точка № 2

5.6 ± 0.5 Веднъж на
три години Понижаване

Хром 36.66±2.11 mg/kg 39.9 ± 4.8 Веднъж на
три години

В рамките на
неопределе-

ността

Олово 21.88±0.96 mg/kg 20.8 ± 0.9 Веднъж на
три години

В рамките на
неопределе-

ността

Кадмий <0.65 mg/kg < 0.2* Веднъж на
три години Понижаване

Мед 20.53±0.37 mg/kg 46.1 ± 1.4 Веднъж на
три години Повишаване

Нефтопро-
дукти 70±7 mg/kg 17.0 ± 2.1 Веднъж на

три години Понижаване

Точка № 3 – инсталация за пироксилинови барути;

рН 6.63±0.02

Точка № 3

5.4 ± 0.5 Веднъж на
три години Понижаване

Хром 36.11±2.08 mg/kg 38.2 ± 4.6 Веднъж на
три години

В рамките на
неопределенос

тта

Олово 146±6 mg/kg 122.1 ± 5.4 Веднъж на
три години Понижаване

Кадмий <0.65 mg/kg < 0.2* 1 път на 3
години Понижаване

Мед 26.59±0.48 mg/kg 47.8 ± 1.4 1 път на 3 Повишаване
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Показател Концентрация
в почвите

(базово състояние),
съгласно КР

Пробовземна
точка

Резултати
от

мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

1 2 3 4 5 6
години

Нефтопро-
дукти 56±5 mg/kg 3.2 ± 0.4 1 път на 3

години Понижаване

Точка № 4 – инсталация за нитроцелулоза;

рН 8.43±0.02

Точка № 4

7.1 ± 0.6 1 път на 3
години

Незначително
понижаване

Хром 41.36±2.38 mg/kg 52.9 ± 6.4 1 път на 3
години

Незначително
повишаване

Олово 40.52±1.78 mg/kg 21.4 ± 0.9 1 път на 3
години

Значително
понижаване

Кадмий <0.65 mg/kg < 0.2* 1 път на 3
години Понижаване

Мед 26.17±0.47 mg/kg 48.7 ± 1.5 1 път на 3
години Повишаване

Нефтопро-
дукти 322±32 mg/kg 18.3 ± 2.3 1 път на 3

години
Значително
понижаване

Точка № 5 – инсталация за нитроглицерин и барутна маса;

рН 7.61±0.02

Точка № 5

5.3 ± 0.5 1 път на 3
години Понижаване

Хром 43.12±2.48 mg/kg 36.0 ± 4.3 1 път на 3
години Понижаване

Олово 1203±53 mg/kg 52.9 ± 2.3 1 път на 3
години

Значително
понижаване

Кадмий <0.65 mg/kg < 0.2* 1 път на 3
години Понижаване

Мед 38.88±0.70 mg/kg 45.5 ± 1.4 1 път на 3
години Повишаване

Нефтопро-
дукти 147±15 mg/kg 27.0 ± 3.3 1 път на 3

години
Значително
понижаване

Таблица 9. Аварийни ситуации
През отчетния период за 2017 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е
предоставено КР
През отчетния период за 2017 г. не е имало и не са регистрирани оплаквания, или възражения,
свързани с дейността на Химическата инсталация за производство на експлозиви.
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Приложение 2
Мониторинг шум

Представените по-долу материали са извадка от „Доклад за резултатите от извършените
собствени измервания на промишлени източници на шум в околната среда, от обекти на
площадката на Завод 3 на “Арсенал” АД, гр. Казанлък през 2017 г.”
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация  в Годишният
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
№ 110/2006 г. (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А4/2015 г.)  на „Арсенал” АД, Завод 3,
гр. Казанлък; оператор – „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този
доклад на трети лица.


