РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Изх. № КОС-21- 2356
гр. Ст. Загора, 02.06.2015 г.

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и във връзка със заявление № 2356 от 20.05.2015 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-309-00 от 02.06.2015 г.
на
„КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ЕИК 831430730
седалище и адрес на управлението: област София, община, Столична, гр. София, район Овча
купел, ул. „Ангелов връх” № 27
лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти):
Г-жа Ингрид Янкер – Управител, Г-н Жоро Илиев - Прокурист
служ. тел.: 02/9178910
факс: 02/8502194
електронна поща: info@knauf.bg

І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:
1.1 С местонахождение: : с. Медникарово, п.к. 6294, местност Камъшлъка, обл. Ст. Загора,
община Гълъбово, УПИ №47603.15.23, с площ 145 311 кв.м.- Завод за производтство на гипсови
плоскости.

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по
третиране са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка
Наименова
ние
1
2
100105 Твърди отпадъци
от реакции на
основата на
калций, получени
при
десулфоризация
на отпадъчни
газове
Код

1

Дейности,
кодове
3
Код R5 – рециклиране или
възстановяване на други
неорганични материали.
Код R12 – размяна на
отпадъци за ползотворяване,
по които и да е от методите
от R1 до R11 (предварително
третиране – изсушаване,
раздробяване,калциниране).
Код R13 – съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите
по оползотворяване от R1 до
R12, освен временното
съхраняване до събирането
им от мястото на образуване.

Коли
чество
(т./год.)
4
300 000

Произход

5
от СОИ на
ТЕЦ „Контур
Глобал Марица
Изток 3“ АД,
с. Медникарово,
общ. Гълъбово,
обл.Ст. Загора

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на
съоръженията:
От синтетичен гипс (получен като отпадък при десулфоризация на димните газове в ТЕЦ) чрез
термична обработка при температура около 90 градуса Целзий, се отнема физичната влага, в
процентно съдържание от 7 до 13 % - това е първа степен на процеса. Продуктът от тази обработка е
междинен и се нарича „изсушен гипс”. Той се подлага на последваща температурна обработка при
температура около 145 градуса Целзий, при която водата от кристалната решетка се отделя частично.
Разрушаването на кристалната решетка и частичното отделяне на водата.
Това води до образуване на свързващо вещество, наречено „печен гипс” – това е втората степен на
процеса. Печеният гипс е суровина за производство на гипсови строителни плоскости.
Инсталацията за изсушаване се състои от пещ на природен газ куплирана с барабанно-чукова мелница
и захранвана от горелка „SAACKE-SGD-150” с мощност 11,1 MW.
Инсталацията за калциниране се състои от пещ на природен газ куплирана с барабанно-чукова
мелница и захранвана от горелка „SAACKE-SGD-150” с мощност 12,1 MW.
Номиналната производителност: 36 т/час или 302 000 т/год.
Максималната производителност: 40 т/час или 332 000 т/год.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци.
1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се
извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за
отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за
дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи
разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
2. Площадката за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Да e разположенa на територия, определена с устройствен план за производствени и/или складови
дейности. Да е с изградена непропусклива повърхност, оградена и обозначена.
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3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Да се спазват изискванията на ЗУО, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци и съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО.
4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните мерки
за почистването и от натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Ст. Загора.
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на НАРЕДБА №
2/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и
водите
или
пред
Административен
съд,
гр.
Стара
Загора
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
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Съгласувал:
Румяна Димитрова
юрисконсулт
Изготвил:
Лина Петкова
главен експерт в направление УООП
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