РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

УТВЪРДИЛ:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект „Еко Билд проджект” ООД, гр. Пловдив, площадка гр. Ямбол - ПИ №
87374.511.442
Експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на Инсталация
Енергийна централа за комбинирано производство на ел. и топлинна енергия, използваща
анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Ямбол, по
компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, управление на отпадъци и опасни
химични вещества и управление на риска.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за
чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, както и по Закона за
управление на отпадъците и Закона за опасни химични вещества и смеси.
Направени констатации
Основна дейност на площадката е производство на биогаз. За целта са монтирани и се
експлоатират: перкулатни вани – два броя по 150 м3 всяка; два броя топли ферментатори; 4 броя
бетонови надземни съоръжения за съхранение на растителни и др. отпадъци; резервоар за
подготовка на първоначалния микс; сепаратор за твърда и течна фракция; площадка за
съхранение на ферментационния продукт след ферментаторите; два броя бетонови съоръжения
за съхранение на течната фракция след ферментационния процес, когенератор; чилър.
Атмосферен въздух
На площадката се експлоатира когенератор с мощност 1,487 МW.
Операторът е извършил Собствени периодични измервания на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух през месец април 2017 г. при 100% натоварване на
когенератора и при изгаряне на гориво биогаз. Протоколите се представиха по време на
проверката.
Охлаждане на произведения биогаз, преди постъпването му в когенератора се извършва
посредством чилър с два кръга на хладилния агент с фреон R 407С. Количеството на фреона е
по 7,5 кг. На двата кръга са поставени етикети, отговарящи на изискванията на Наредба №
1/2017 г. за прилагане на Регламент 517 изчислени са тоновете еквивалент на въглероден
диоксид.
Течната торова маса се приема в подземни бункери, което ограничава неприятните
миризми от дейността. Към момента на проверката миризми характерни от производствената
дейност, извън границите на производствената площадка не се установиха.
Операторът е извършил собствен мониторинг на шум в околната среда през 2017 г.
Протоколите се представиха по време на проверката.

Управление на отпадъци:
Производството на биогаз на площадката се извършва, съгласно технология описаната в
решение № 13-ДО- 517-01/07.09.2016 г. издадено от РИОСВ-Стара Загора на „ЕКО БИЛД
ПРОДЖЕКТ” EООД, гр. Пловдив. Отпадъците, които се влагат в производството на биогаз са:
царевичен силаж, трици, материали негодни за консумация от хранителен произход и се
съхраняват в открити бетонови силузи до влагането им в производството на биогаз.
Ферментационният продукт получен на изхода на производството се съхранява на сектор на
площадката до предаването му за наторяване на земеделски терени на фирми и земеделски
производители. Всички отпадъци и суровини се приемат и предават посредством сключени
договори. При проверката са представени: протоколи за извършени аналитични изпитвания от
акредитирана лаборатория на ферментационен продукт през 2017 г.; годишен отчет по
отпадъците, отчетни книги, идентификационни документи за предаване на отработени масла,
луминисцентни лампи, абсорбенти и филтърни материали.
Опасни химични вещества и управление на риска:
На площадката са разположени два ферментатора, долната част на които е запълнена със
суровина за ферментация, а горната – с отделеният биогаз. Биогазът е със съдържание – 53 %
метан, отчетено от електронна автоматична система, контролираща процесите. На площадката
няма газохолдер или друго съоръжение за съхранение на биогаз. Операторът няма задължение
по глава 7, част I от Закона за опазване на околната среда. Не се използват химични вещества и
смеси.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за управление на
отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за опасни химични вещества.
Обектът отговаря на екологичните изисквания.
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