
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ СТАРА ЗАГОРА  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от Николай Христов Ибушев, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 100, тел.: 0431/6 

33 22, българско гражданство. 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) 

гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 100, ЕИК 833067612 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

Пълен пощенски адрес: 6100, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 100. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.: 0431/6 33 22, факс: 0431/6 33 32, е-mail: 

arsenal@arsenal-bg.com 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Николай 

Христов Ибушев. 

Лице за контакти: Милен Минчев, еколог Завод 4,  тел. 0431/6 45 20. 

  

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „Арсенал” АД има следнитe инвестиционни предложения в Завод 

4, Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.46.485, в землището на гр. Мъглиж, 

община Мъглиж: 

1. Изграждане на изпускащи устройства към Обект К 84 за производство на хартиени 

гилзи. 

2. Изграждане на изпускащо устройство към Обект К 33, Инсталация за производство на 

електрозапалки и монтаж на електродетонатори. 

3. Изграждане на изпускащи устройства към Обект ПМ 41, Инсталация за производство 

на мини осколочни. 

4. Изграждане на изпускащо устройство към Обект ПМ 2, Инсталация за производство 

на изделия със специално предназначение. 



5. Реконструкция на съществуващо и изграждане на нови изпускащи устройства към 

Обект 10, Инсталация за производство на пресовки от брезантни взривни вещества. 

6. Добавяне на ново изпускащо устройства към Обект ПМ 11, Инсталация за 

снаредяване на корпуси на 23 mm и 30 mm изстрели. 

7. Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови изпускащи устройства към 

Обект ПМ 12, Инсталация за производство на мини осколочни. 

8. Изграждане на изпускащи устройства към Обект ПКМ-2. 

9. Извеждане от експлоатация на изпускащи устройства №№ 14 и 15 към Инсталация за 

производство на ел. запалки и монтаж на електродетонатори. 

 

Характеристика на инвестиционните предложения: 

1. Резюме на предложенията: 

1.1. Изграждане на изпускащи устройства към Обект К 84 за производство на 

хартиени гилзи. 

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на три нови 

изпускащи устройства (ИУ№№1/84, 2/84, 3/84 ), към работни помещения за лакиране и 

ретуширане на хартиена гилза, с цел отвеждане емисиите на летливи органични 

съединения /ЛОС/ в състава на лепило 192 и разредител за лепило 192. 

1.2. Изграждане на изпускащо устройство към Обект К 33, Инсталация за 

производство на електрозапалки и монтаж на електродетонатори. 

С цел увеличаване  на капацитета за производство на електрозапалки се предвижда да 

бъде оборудвано работно помещение в Обект К 33. За отвеждане емисиите на ЛОС от 

органичните разтворители, които ще се използват в помещението се предвижда да бъде 

изградено ново изпускащо устройство (ИУ№1/33). 

1.3. Изграждане на изпускащи устройства към Обект ПМ 41, Инсталация за 

производство на мини осколочни. 

Във връзка с реконструкция на работните помещения в Обект ПМ 41 е предвидено да 

бъдат изградени нови изпускащи устройства. Две от новите изпускащи устройства ще 

бъдат към помещения за опаковане и ще отвеждат емисии на прах (ИУ№СИ 8/41 и 

ИУ№СИ 9/41). Едно изпускащо устройство ще отвежда емисии на общ органичен 

въглерод от вана съдържаща смес церезин-парафин (ИУ№СИ6/41). Изпускащо 

устройство (ИУ№10.1/41) за отвеждане на водни пари от вана запълнена с вода в 

помещение за разснаредяване на корпус. Изпускащо устройство  (ИУ№10.2/41) за 

отвеждане на водни пари от вана за разглобяване на корпус запълнена с вода. 

1.4. Изграждане на изпускащо устройство към Обект ПМ 2, Инсталация за 

производство на изделия със специално предназначение. 

Предвижда се да бъде добавена допълнителна дейност по изсушаване на изделия със 

специално предназначение - хартиени гилзи (шпули) след операции по лакиране. За 



целта ще бъде оборудвано помещение в Обект ПМ 2 и изградено ново изпускащо 

устройство (ИУ№6/2) за извеждане емисиите от ЛОС при сушенето на хартиените 

гилзи. 

1.5. Реконструкция на съществуващо и изграждане на нови изпускащи устройства 

към Обект 10, Инсталация за производство на пресовки от брезантни взривни 

вещества.                                                                                                                                  

Предвид реконструкция на помещения в Обект 10, отпада пречиствателно съоръжение - 

мокър циклон на Изпускащо устройство №3 - Общообменна вентилация на помещение 

за производство на пресовки ВВ. Предвижда се да бъдат обособени нови помещения - за 

складиране на лакове и изолатор за брак. За извеждане на евентуални емисии на ЛОС от 

помещенията ще бъдат изградени нови изпускащи устройства. 

1.6. Добавяне на ново изпускащо устройства към Обект ПМ 11, Инсталация за 

снаредяване на корпуси на 23 mm и 30 mm изстрели. 

- Добавя се ново изпускащо устройство към помещение за лакиране на корпус с петарда, 

което ще отвежда емисии на ЛОС в състава на лепило 192 и разтворител за него. 

- Реконструкция на съществуващи изпускащи устройства: 

ИУ №32 - Нанасяне на покритие (лак, боя) върху изделия (Бояджийска камера със сух 

филтър). 

ИУ №33 - Нанасяне на покритие (лак, боя) върху изделия (Бояджийска камера със сух 

филтър). 

Предвид добавянето на ново изпускащо устройство номерацията на изпускащите 

устройства ще бъде променена за целият обект. 

1.7. Извеждане от експлоатация на част от съществуващи изпускащи устройства, 

реконструкция на съществуващи и изграждане на нови изпускащи устройства, 

към Обект ПМ 12, Инсталация за производство на мини осколочни.                               

- Извеждат се от експлоатация изпускащи устройства №№19, 20, 21, 22, 24, 26, 27. 

- Реконструкция на съществуващи изпускащи устройства: 

ИУ №23 - Камина за приготвяне на бои и лакове. 

ИУ №25 - Почистване на резба на корпус (пречиствателно съоръжение - хидроциклон). 

ИУ №28 - Фрезоване (пречиствателно съоръжение - хидроциклон). 

- Ще бъде добавено ново изпускащо утройство към операция за пресяване на тротил 

през сито контролно. Към изпускащото устройство ще бъде монтирано пречиствателно 

съоръжение хидроциклон за улавяне на прахови емисии от дейността.  

- Ще бъдат монтирани нови бояджийски камери с водни завеси на изпускащи 

устройства №№ 29, 30, 31 и се добавя още една бояджийска камера с водни завеси и 

изпускащо устройство. 

Предвид добавянето на нови изпускащи устройства и отпадането на 

съществуващи, номерацията на изпускащите устройства ще бъде променена за 



целият обект. 

1.8. Изграждане на изпускащи устройства към Обект ПКМ-2. 

Предвижда се изграждане на две изпускащи устройства (ИУ№№СИ 1/ПКМ-2, СИ 

2/ПКМ-2) с пречиствателни съоръжения - циклон инерционен. Емисиите на прах от 

двете ИУ ще се улавят от циклона и няма да се отделят в атмосферния въздух. 

1.9. Извеждане от експлоатация на изпускащи устройства №№ 14 и 15 към 

Инсталация за производство на ел. запалки и монтаж на електродетонатори. 

Поради промяна и реконструкция на работните помещения се извеждат от експлоатация 

изпускащи устройства №№ 14 и 15. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 

производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив: 

Описание на основните процеси: 

 

2.1. Обект К 84 за производство на хартиени гилзи. 

След изработката на хартиените гилзи същите следва да преминат през операция на 

лакиране, като за лак се употребява лепило 192 и разредител за лепило 192. Лакирането 

се извършва чрез потапяне на хартиените гилзи в предварително подготвен разтвор на 

лепило и разредител. След потапянето, хартиените гилзи се изваждат и оставят да 

изсъхнат за известно време. Следват операции по ретуширане, които се извършват 

ръчно с помощта на четка и лепило 192. Изделието се оглежда за дефекти при 

предходния процес на лакиране и там, където се забележат недостатъци при лакирането 

се нанася ново покритие на лепило 192. 

 

2.2. Обект К 33, Инсталация за производство на електрозапалки и монтаж на 

електродетонатори. 

При производството на електрозапалки се извършват дейности по запояване на 

съставящите компоненти на електрозапалката. Използва се запойващо вещество и 

органични разтворители - етилов алкохол и ацетон, с които се почиства работната маса 

и инструмента. 

2.3. Обект ПМ 41, Инсталация за производство на мини осколочни. 

 - Разснаредяване на корпус.  

В специално помещение, предназначено за разснаредяване на мина, корпусите се 

изрязват и се отделят съставящите мината компоненти, включително взривни вещества 



/ВВ/. За целта корпусите се потапят във вана запълнена с вода и се оставят да престоят 

определено време. За отвеждане на емисиите на водни пари към ваната ще бъде 

монтирано изпускащо устройство. 

- Вана за разглобяване на корпус. 

В отделно помещение е монтирана вана с гореща вода. Корпусите на мината се потапят 

във ваната в която вода е предварително подгрята до определена температура. След като 

престоят определено време, корпусите се изваждат и се предават за последваща 

операция разглобяване. За отвеждане на емисиите на водни пари към ваната ще бъде 

монтирано изпускащо устройство. 

- Вана за обработка, съдържаща церезин - парафин. 

Приготвя се смес, която съдържа 80 % церезин и 20 % парафин. Същата се подгрява до 

определена температура на водна баня. В чашката на взривателя (предварително 

подгрята), с помощта на лъжичка се изсипва определено количество от сместа, след 

което се поставя пресовката от хексоген. За отвеждане на емисии на общ органичен 

въглерод към ваната ще бъде монтирано изпускащо устройство. 

- Помещения за опаковка.  

Готовото крайно изделие ще се опакова в кашони и ще се подрежда на палети в отделни 

помещения за опаковане, снабдени с общообменна смукателна инсталация. Предвижда 

се да се монтират две изпускащи устройства за отвеждане на евентуални емисии на прах 

от дейности по опаковане. 

2.4. Обект ПМ 2, Инсталация за производство на изделия със специално 

предназначение. 

С цел изсушаване на готовото изделие /хартиени гилзи/, ще се оборудва специално 

помещение в обект ПМ 2, където хартиените гилзи ще се закачат на специално 

изградена линия и ще се оставят за определен период от време за пресъхване. В 

помещението се предвижда изграждане на смукателна общообменна вентилация, която 

да отвежда емисиите на ЛОС от сушенето извън помещението.  

2.5. Обект 10, Инсталация за производство на пресовки от брезантни взривни 

вещества.  

Поради реконструкция на част от помещенията на Обект ПМ 10, отпада необходимостта 

от пречиствателно съоръжение - мокър циклон на Изпускащо устройство 3/10 - 

общообменна вентилация при производство на пресовки от ВВ. В обекта се планира да 

се обособи специално помещение за складиране на лакове и изолатор за брак, към които 

да бъдат изградени смукателни вентилации за извеждане на емисии на ЛОС.  

2.6. Обект ПМ 11, Инсталация за снаредяване на корпуси на 23 mm и 30 mm 

изстрели. 

В помещение за лакиране на корпус с петарда, корпусът се поставя на специална 

машина с въртеливо движение. С помощта на тубичка, в която предварително е 

поставено лепило 192 и разредител за него, върху корпуса на малки порции се нанася 

тънък пласт от лепилото. В помещението е монтирана локална смукателна вентилация, 



която да отвежда емисиите на ЛОС от работните маси, където се извършва лакирането.  

Новата номерация на изпускащите устройства на обекта ще бъде както следва: 

ИУ№1/11 - Лакиране на корпус с петарда. 

ИУ№2/11 - Нанасяне на покритие (лак, боя) върху изделия (Бояджийска камера със сух 

филтър). 

ИУ№3/11- Нанасяне на покритие (лак, боя) върху изделия (Бояджийска камера със сух 

филтър). 

2.7. Обект ПМ 12, Инсталация за производство на мини осколочни. 

Новата номерация на изпускащите устройства на обекта ще бъде както следва: 

№1/12 - Камина за приготвяне на бои и лакове. 

Под камината се извършва разреждане на бои и лакове с органични разредители - 

бутилацетат, етилов алкохол и др. 

№2/12 - Почистване на резба на корпус (пречиствателно съоръжение - хидроциклон). 

Почистването се извършва с помощта на четка от цветен метал (обикновено месинг). 

Четката се потапя в етилов алкохол, след което резбата на корпуса се почиства от 

частички ВВ от предходна операция на фрезоване. За улавяне на частичките ВВ е 

монтиран хидроциклон. 

№3/12 - Фрезоване (пречиствателно съоръжение - хидроциклон).     

След операции по снаредяване, следва фрезоване. Фрезоването има за цел да се направи 

отвор, в който при последващи операции се монтира взривателя на изделието. При 

фрезоването се отделят частички ВВ, които се улавят от монтираният към изпускащото 

устройство хидроциклон. 

№4/12 - Пресяване на ВВ (пречиствателно съоръжение - хидроциклон).     

Полученият в цеха тротил се прекарва през контролно сито на което се задържат по-

едрите фракции тротил. Дребните фракции преминали през ситото, и се събират в 

специален бункер, от където преминават към по-нататъшни операции по шнековане. За 

улавяне на частичките ВВ по време на пресяване е монтиран хидроциклон. 

№№5/12, 6/12, 7/12, 8/12 - Бояджийски камери (пречиствателно съоръжение - водни 

завеси). 

В бояджийски камери се извършва нанасяне на покритие (лак, боя) върху корпус. 

Детайлите се поставят на специални закачалки и чрез бояджийски пистолет върху 

корпуса на нанася покритие от лак или боя. Към бояджийските камери са монтирани 

водни завеси за улавяне на капчиците от лак или боя. 

 

2.8. Обект ПКМ-2. 

- Операция по снемане на усенъци от метални детайли.  

Предвижда се изграждане на две изпускащи устройства с пречиствателни съоръжения - 

циклон инерционен и филтър за фини прахови частици. Емисиите на прах от двете ИУ 



ще се улавят от пречиствателните съоръжения и няма да се отделят в атмосферния 

въздух. 

Детайлите се поставят в барабан със стоманен кожух и се добавят твърди керамични 

елементи с различна конфигурация. При въртенето на барабана се изглаждат ръбчета и 

усенъците по детайлите. При процеса се отделят твърди частици от разрушаването на 

керамичните елементи и отнетия метал, които попадат в пространството между 

барабана и кожуха. От там по въздуховод преминават през циклон инерционен, в който 

се отделят по-едрите и тежки фракции а фините частички се задържат върху специален 

филтър за фини частици. 

 

2.9. Отпадат изпускащи устройства №№ 14 и 15 към Инсталация за производство 

на ел. запалки и монтаж на електродетонатори. 

Поради промяна и реконструкция на работните помещения отпадат изпускащи 

устройства №№ 14 и 15. 

 

Капацитет 

Класифицирана информация 

 

Обща използвана площ –площа на съществуващите сгради не се променя. 

 

Необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или 

поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост 

от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и други). 

Не са необходими други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи 

дейности. 

Ще се ползват съществуващи пътища и електропроводи.  

 

Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на 

взрив. 

Не се предвиждат изкопни работи. 

Не се предвижда ползване на взрив. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

Обектите на инвестиционното предложение са извън обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС.  

Обектите ще обслужват действащи инсталации на „Арсенал” АД. 

Не е необходимо издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон. 

 

 

 



4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 

правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, 

близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 

културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или 

промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Населено място – гр. Мъглиж. 

 

Община – Мъглиж. 

 

Квартал – неприложимо. 

Площадката е извън регулацията на гр. Мъглиж. 

 

Поземлен имот с идентификатор 49494.46.485, в землището на гр. Мъглиж, община 

Мъглиж. (Виж Скица на поземлен имот №15-261442-26.03.2019 г.) 

 

Географски координати (на условната централна точка) на площадка Мъглиж: 

 

N 42° 36’ 49,85”    Е 25° 30’ 58,35” 

 

Собственост – „Арсенал” АД.  

Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 

културното наследство – площадката на Завод 4, Мъглиж не се намира в близост до 

елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и 

територии за опазване на обектите на културното наследство 

 

Очаквано трансгранично въздействие – не се очаква. 

 

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура –ще се ползва 

съществуващата пътна инфраструктура.  

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - 

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или 

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, 

съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

Не се предвижда използване на природни ресурси.  

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 



6.1. Обект ПМ 12 - Инсталация за производство на мини осколочни. 

Изпускащо устройство №2/12 - Почистване на резба на корпус (пречиствателно 

съоръжение - хидроциклон). 

Изпускащо устройство №3/12 - Фрезоване (пречиствателно съоръжение - хидроциклон). 

Изпускащо устройство №4/12 - Пресяване на ВВ (пречиствателно съоръжение - 

хидроциклон). 

От изброените по-горе операции ще бъдат емитирани частички ВВ, които ще се улавят 

от монтираните към изпускащите устройства хидроциклони. Водата от хидроциклоните 

ще преминава през съществуващото локално пречиствателно съоръжение с касетки 

запълнени с активен въглен.  

Изпускащи устройства №№5/12, 6/12, 7/12, 8/12 - Бояджийски камери (пречиствателно 

съоръжение - водни завеси). 

Към бояджийските камери са монтирани водни завеси за улавяне на капчиците от лак 

или боя. Уловените капки боя или лак се събират в специална вана от където 

периодично се почистват а водните завеси се допълват с вода. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

7.1. Обект К 84 за производство на хартиени гилзи. 

Очаква се да бъдат емитирани емисии на ЛОС от органичните разтворители в състава на 

лепило 192 и разредител за лепило 192. 

7.2. Обект К 33, Инсталация за производство на електрозапалки и монтаж на 

електродетонатори. 

В атмосферния въздух ще бъдат емитирани емисии на ЛОС при забърсване на 

работните маси и инструмента с органични разтворители. 

7.3. Обект ПМ 41, Инсталация за производство на мини осколочни. 

- Вана за обработка, съдържаща церезин - парафин 

Емисии на общ органичен въглерод. 

- Помещения за опаковка  

Емисии на прах от дейности по опаковане на готовата продукция. 

 

7.4. Обект ПМ 2, Инсталация за производство на изделия със специално 

предназначение. 

В атмосферния въздух ще бъдат емитирани емисии на ЛОС от сушене на хартиена 

гилза. 

 



7.5. Обект 10, Инсталация за производство на пресовки от брезантни взривни 

вещества. 

Ще бъдат емитирани емисии на ЛОС от новите изпускащи устройства от склада за 

лакове и изолатора за брак. 

7.6. Обект ПМ 11, Инсталация за снаредяване на корпуси на 23 mm и 30 mm 

изстрели. 

Очаква се да бъдат емитирани емисии на ЛОС от органичните разтворители в състава на 

лепило 192 и разредител за лепило 192, и в лакове и бои, които ще се ползват в 

бояджийските камери със сух филтър. 

7.7. Обект ПМ 12, Инсталация за производство на мини осколочни. 

№1/12 - Камина за приготвяне на бои и лакове. 

Под камината се извършва разреждане на бои и лакове с органични разредители - 

бутилацетат, етилов алкохол и др. Очаквани емисии на ЛОС. 

№2/12 - Почистване на резба на корпус (пречиствателно съоръжение - хидроциклон). 

Почистването се извършва с помощта на четка от цветен метал (обикновено месинг). 

Четката се потапя в етилов алкохол, след което резбата на корпуса се почиства от 

частички ВВ от предходна операция на фрезоване. Очаквани емисии от операциите на 

почистване на резбата на корпус - прах от ВВ и ЛОС. За улавяне на частичките ВВ ще 

бъде монтиран хидроциклон 

№3/12 - Фрезоване (пречиствателно съоръжение - хидроциклон).     

След операции по снаредяване, следва фрезоване. Фрезоването има за цел да се направи 

отвор, в който при последващи операции се монтира взривателя на изделието. При 

фрезоването се отделят частички ВВ, които се улавят от монтираният към изпускащото 

устройство хидроциклон. За почистване на инструмента и оборудването по време и след 

работа се изплозва етилов алкохол. Очаквани емисии от операциите по фрезоване - прах 

от ВВ и ЛОС. За улавяне на частичките ВВ ще бъде монтиран хидроциклон 

№4/12 - Пресяване на ВВ (пречиствателно съоръжение - хидроциклон).     

Полученият в цеха тротил се прекарва през контролно сито на което се задържат по-

едрите фракции тротил. Дребните фракции преминали през ситото, и се събират в 

специален бункер, от където преминават към по-нататъшни операции по шнековане. 

Очаквани емисии от операциите по пресяване - прах от ВВ и ЛОС. За улавяне на 

частичките ВВ ще бъде монтиран хидроциклон 

№№5/12, 6/12, 7/12, 8/12 - Бояджийски камери (пречиствателно съоръжение - водни 

завеси). 

В бояджийски камери се извършва нанасяне на покритие (лак, боя) върху корпус. 

Детайлите се поставят на специални закачалки и чрез бояджийски пистолет върху 

корпуса на нанася покритие от лак или боя. Към бояджийските камери са монтирани 

водни завеси за улавяне на капчиците от лак или боя. Очаквани емисии на ЛОС. 

 



8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

Не се очаква да се образуват на отпадъци, в резултат от изпълнение на инвестиционното 

предложение. 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

9.1. Обект ПМ 12, Инсталация за производство на мини осколочни. 

Изпускащо устройство №2/12 - Почистване на резба на корпус (пречиствателно 

съоръжение - хидроциклон). 

Изпускащо устройство №3/12 - Фрезоване (пречиствателно съоръжение - хидроциклон). 

Изпускащо устройство №4/12 - Пресяване на ВВ (пречиствателно съоръжение - 

хидроциклон). 

Очаквано количество и сезонност на отпадъчните води - взависимост от 

производствената програма на завода. 

Отпадъчните води от хидроциклоните замърсени с частички ВВ ще преминават през 

съществуващото локално пречиствателно съоръжение към обекта с касетки запълнени с 

активен въглен. След пречистване на отпадъчните води същите ще постъпват в 

заводската канализационна система.  

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и 

ограничаване на последствията от тях) 

Съгласно писмо на МОСВ №26-00-1693/10.11.2016 г. „Арсенал” АД, Завод 4, пл. 

Мъглиж, попада в приложното поле на изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1, буква „б” на 

ЗООС. 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе 

задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Няма такава. 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 



район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно 

изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския 

съвет от 2003 г. 

2. Други документи по преценка на уведомителя: 

2.1. Карта местоположение на площадката на Завод 4, Мъглиж и близко разположени 

обекти от националната екологична мрежа. 

2.2. Скица на поземлен имот №15-261442-26.03.2019 г. 

2.3. Схема на изпускащите устройства на площадката на Завод 4, Мъглиж. 

3. Електронен носител - 1 бр. 

 

Дата: 22.04.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

Уведомител 

ИЗП.  ДИРЕКТОР ……………….. 

                         /Н. ИБУШЕВ/          

 

 


