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- 866
гр. Стара Загора, 17.03.2015 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 №866 от 04.03.2015 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-303-00 от 17.03.2015г.
на

„ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ЕИК: 203240020
седалище и адрес на управлението: гр. София, ул. ''Хан Крум'' № 5, ет. 1, ап. 6
лице, управляващо/представляващо дружеството/ (лице за контакти): Венцислав Тодоров
Тодоров
служ. тел.: 042 900 518
факс: 042 900 511
І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: с. Ковачево, м. „Бозалъците” № 2, общ. Раднево, обл.
Стара Загора
1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

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

№
Код

1

Вид на отпадъка 1
Наименование

1
10 01 05

2
Твърди отпадъци
от реакции на
основата на
калций, получени
при
десулфуризация
на отпадъчни
газове

Дейности по
кодове 2,3

3

R 13-Съхраняване
на отпадъците
R 12 Предварителна
обработка /мелене,
сушене/
R 5- Рециклиране /
възстановяване на
други неорганични
материали

Количе
ство
(тон/го
д.)
4
300 000

Произход

5
ТЕЦ ''Марица
Изток'' 2 или
от други
сероочистващ
и инсталации
на ТЕЦ-ове

ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет
на съоръженията на площадката:
На площадка № 1 с местонахождение: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, местност
„Бозалъците” № 2, имот № 200147-Завод производство на сухи гипсови смеси и гипсокартонени
плоскости се прилагат следните методи и технологии:
Основната суровина за производство на изделия е FGD гипс (10 01 05) -отпадъчен продукт от
сероочистващите инсталации на на ТЕЦ „Марица Изток 2”, получен при т. нар „мокър варовиков
метод”. Технологията за производство включва:
- Калцираща система за дезагломериране, сушене, калциране и сепариране на суровия (FGD) гипс
за производство на печен гипс с необходимото качество за производство на гипс и гипсови
продукти. Калциращата система включва:
Инсталацията за калциране на гипс за гипсокартон с номинален капацитет 24 т /час;
Инсталацията за калциране на гипс за сухи смеси с номинален капацитет 20 т /час;
- Линия за производство на гипсокартон е функционално свързана с калциращата система
посредством поточни линии, отвеждащи калцираният гипс към производствените съоръжения. В
завода се произвеждат обикновен импрегниран (влагоустойчив) и пожароустойчив гипсокартон,
който се произвежда в непрекъснат конвейрен процес по зададена форма, дебелина и тип на
страничния ръб. Оформя се във вид на плоскости с два слоя от специален картон, между които има
сърцевина от гипсова смес с армиращи добавки. Сцеплението между картона и сърцевината се
улеснява чрез съставки в гипса на основата на лепила. За оформяне на страничния ръб от лицевата
страна се изтеглят краищата на листа. След изсъхване на гипса платната се режат в желаните
размери.
- Линията за производство на гипсови мазилки и лепила се състои от съоръжения за миксиране на
калциниран гипс и необходимите добавки за производство на шпакловъчни маси и гипсови лепила,
както и тяхното опаковане в разфасовки готови за пазара.
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
№ 1/04.06.2014 г. 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.

РУМЯНА ДИМИТРОВА
И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.
на Министъра на околната среда и водите /

Изготвил:
Павлина Петкова,
Мл. експерт УООП
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