РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-541-00 от 25.06.2018 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление № КОС-21-2741 от 01.06.2018 г.

РАЗРЕШАВАМ
на
„СПРИНТ 2007” ЕООД

ЕИК: 123749230
седалище и адрес на управлението: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара
Загора, ул.”Братя Жекови” № 3
лице, управляващо/представляващо дружеството: Симеон Милчев – управител
GSM 0877622525;
електронна поща: simeon.milchev@abv.bg

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадки:
1.1. С местонахождение:
гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен,
„Индустриална зона”, УПИ-V, кв. 203, имот с идентификатор № 51809.501.1735 с обща
площ на обекта
12 586 кв. м.

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

1.

2.

3.

4.

5.

Вид на отпадъка 1
Код
Наименовани
е
1
2
03 01 05
Трици, талаш,
изрезки,
парчета,
дървен
материал,
талашитени
плоскости и
фурнири,
различни от
упоменатите в
03 01 04
03 01 04*

15 01 01

15 01 02

15 01 10 *

Дейности по
кодове
3
R1 – Използване на
отпадъците предимно като
гориво или друг начин за
получаване на енергия
R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до R12

Колич
ество
(т/г.)
4

Произход

18

5
Образувани от
производствена
та дейност на
дружеството

30

Образувани от
производствена
та дейност на
дружеството

Трици, талаш,
изрезки,
парчета,
дървен
материал,
талашитени
плоскости и
фурнири,
съдържащи
опасни
вещества

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до R12

Хартиени и
картонени
опаковки

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до R12

4,5

Образувани от
производствена
та дейност на
дружеството

Пластмасови
опаковки

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до R12

5

Образувани от
производствена
та дейност на
дружеството

Опаковки,
съдържащи
остатъци от
опасни
вещества или
замърсени с
опасни
вещества

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до R12

0,5

Образувани от
производствена
та дейност на
дружеството
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II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет
на съоръженията.
Оползотворяване на дървесни отпадъци в съществуващ котел на производствената площадка на
дружеството. Отпадъците се събират от аспирационните системи при механична обработка на
дървесината. Котелът е предвиден да работи на твърдо гориво, като за целта ще се използват
дърва за горене, пелети в добавък с генерираните при производството на мека мебел чисти
дървесни стърготини и дървесен остатък от техния разкрой (код 030105). Котелът е с
инсталирана мощност от 460 киловата (0,460 MW), като работния режим е предвиден да е от
ноември до март, при осем часово дневно натоварване. Предвижда се към дървесните
отпадъчни стърготини да се добавят дърва за огрев и/или пелети, за обезпечаване на нужната
суровина (като количество) за подхранване на котела.
Образуваните от дейността на дружеството отпадъчни хартиени и пластмасови опаковки след
сортиране ще се съхраняват на определените сектори и ще се предават на външни фирми за
рециклиране.
Образуваните „трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и
фурнири, съдържащи опасни вещества” и „опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества
или замърсени с опасни вещества” ще се съхраняват в складове и ще се предават на външни
фирми за последващи дейности .
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;
2.
Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
2.1. Да e разположенa на територия за производствени или складови дейности с изградена
непропусклива повърхност.
2.2. Да е обозначена с ясни надписи за предназначението си, вида на отпадъците, които се
третират.
2.3. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до
предаването им на други фирми за последващо третиране;
2.4. Да е оборудвана с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;
2.5. Да е пожарообезопасена чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители;
2.6. Да разполага с налични количества абсорбенти (дървени стърготини, пясък и др.),
използвани за ограничаване на евентуални разливи;
2.7. Да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманите отпадъци или договор за
ползване на такава;
2.8. Дейностите, които се осъществяват на площадката да не увреждат човешкото здраве и да
не се използват вредни за околната среда методи на третиране.
2.9. Всички генерирани от дейността на площадката отпадъци да се събират, съхраняват
и третират разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и
характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ, бр. 29/1999 г./.
2.10. Съдовете, в които се съхраняват формираните от дейността опасни отпадъци да са
изолирани от околната среда; корозивно устойчиви спрямо веществата съдържащи се в
отпадъците, както и материалът от който са изработени да не взаимодейства с тях и да имат
обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба
№ 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
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2.11. Забранява се:
- изгарянето на други видове отпадъци освен разрешения в настоящия документ дървесен
отпадък с код 03 01 05
- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;
- смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни отпадъци;
- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход и характерни свойства,
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение по Закона за
управление на отпадъците;
- нерегламентираното изхвърляне и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на
отпадъците от дейността.
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 .
4.
При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат
съответните мерки за почистването на натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВСтара Загора.
5.
Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба
№ 1 от 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.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

25.06.2018 г.
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