Образец № 1
Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление № КОС-21-61/07.01.2019 г. и № КОС-21-61(1)/15.01.2019 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-464-00 от 16.01.2019 г.
на „НЕВЕГА-СТАНЕВ И СИЕ“ СД
ЕИК: 838142442
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Тунджа с. Симеоново, ул.
„Освобождение“ № 37
лице, управляващо/представляващо дружеството: Георги Ненов Станев- управител
служ. тел.: +359899804469
електронна поща: nevega@gmail.com
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1.

Площадка № 1:
1.1 С местонахождение: с.Симеоново, община Тунджа, област Ямбол, УПИ-I-132 в масив
30 в землището на с. Симеоново, ПИ № 030132 с площ 5 322 кв.м.
1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по
третиране:

№
Вид на отпадъка
Код
1

Дейности по
кодове

Количес
тво
(тон/
год.)

Произход

3

4

5

Наименование
2

1.

02 01 06 Животински
изпражнения, урина и
тор (вкл. използвана
слама), отпадъчни
води, разделно
събирани и
пречиствани извън
мястото на
образуването им.

R3 – Рециклиране
/възстановяване на
органични вещества, които
не са използвани като
разтворители, включително
чрез компостиране и др.
процеси на биологична
трансформация;
R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някои от
дейностите с кодове R1-R11/смесване на суровините/

2500 т

От собствена
кравеферма

2.

02 01 03 Отпадъци от
растителни тъкани

R3-Рециклиране
/възстановяване на
органични вещества, които
не са използвани като
разтворители, включително
чрез компостиране и др.
процеси на биологична
трансформация;
R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някои от
дейностите с кодове R1-R11/смесване на суровините/

2500 т

От
силажиране
и
оползотворяв
ане на
растителни
отпадъци от
зърнопроиз
водството

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет
на съоръжението
Оползотворяване на животински и растителни отпадъци с технологията за анаеробно
разгражадане на биоотпадъците в биогаз и производство на електрическа и топлинна енергия.
Биогазовата инсталация за производство на електрическа енергия с индиректно използване на
оборски тор с мощност 180 кW електрическа енергия и 216 кW топлинна енергия е с капацитет
на входящи суровини до 5000 тона годишно. Анаеробното разгражадане на биоотпадъците е
процес при контролирани анаеробни условия- в отсъствие на кислород. Процесът изисква
предварително подгряване на биоотпадъците за поддържане на анаеробни бактерии, които
превръщат биоразградимите органични вещества в биогаз и остатъчна органична фракцияферментационен продукт. По време на процеса на анаеробно разгражадане до получаване на
метан протичат три основни реакции: хидролиза, ацитогеноза и метаногенеза. Инсталацията се
състои от следните основни съоръжения: един закрит реактор-ферментатор, генератор,
спомагателни помпи за обработка на торовата маса и кабелно трасе за присъединяване към
мрежата.
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Суровините (силаж и оборска тор) се съхраняват в собствена кравеферма и директно се
доставят и влагат след смесване в инсталацията. Технологията се състои в подаване на
суровининте в биореактора за получаване на биогаз, чрез разграждане на органичните вещества
в отсъствие на кислород. Полученият биогаз се изгаря в когенератор за получаване на
електрическа и топлинна енергия. Инсталацията е с непрекъснат режим на работа с ежедневно
зареждане на суровини. След биореактора на изход на инсталацията се получава твърда и течна
фракция. Твърдата фракция минава през сепаратор и се съхранява на определен сектор на
площадката, а получената течна фракция се връща обратно в технологичния процес.
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 отпадъци да отговарят на следните изисквания:
2.1.Да e разположенa на територия, определена с устройствен план за производствени и/или
складови дейности.
2.2.Да е с изградена непропусклива повърхност, оградена и обозначена.
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на изискванията на Закона за управление
на отпадъците и подзаконовата нормативна база, касаеща дейностите с описаните в настоящия
документ видове отпадъци, Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на
биоразградимите отпадъци и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци.
3.1.Получаването, съхранението, изпитването и употребата на продукта от биогазовата
инсталация да се извършва съгласно изискванията на Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци
3.2.Да се спазват изискванията на чл. 15 от Наредбата при производство на ферментационни
продукти.
3.3.Продуктите от оползотворяване на биоотпадъците на изход от инсталацията да се
употребяват като тор/ почвен подобрител, само ако са изпълнени изискванията на чл. 16, чл. 17
и чл.19 и продукта отговаря на качествата по Приложение 2 към Наредбата в зависимост от
областта на употребата му.
3.4.Да се прилагат изискванията на чл. 25 от Наредбата - за периодичния контрол на
изпитванията на продукта от инсталацията и изготвяне на доклад по приложение № 3 към
Наредбата, като за резултатите се информира РИОСВ-Стара Загора .
4.При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните
мерки за почистване от натрупани отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора.
5.В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по
Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в РИОСВ-Стара Загора.
6. 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- да се води отчетна книга за
отпадъците по приложение № 4 от Наредбата и да се предоставят годишни отчети за отпадъци.
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7. Други условия:
7.1.Да не се допуска смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци,
както и смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
7.2.Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
7.3.Да не се третират отпадъци, неупоменати в този документ.
7.4.Забранява се: Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на
нерегламентирано третиране на отпадъците от дейността. При аварийни или други
замърсявания, когато са нарушени нормативните изисквания, притежателят на
регистрационният документ е длъжен незабавно да уведоми РИОСВ - Стара Загора за
аварийната ситуация и предприетите действия.
7.5. Неоползотворимите отпадъци, подлежащи на обезвреждане, чрез депониране да се предават
на съответния клас депо след основно охарактеризиране по изискванията на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци ( обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)
7.6.Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по
управление на отпадъците.
7.7.Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп на
компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, спазване на нормативните
изисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Решението.
7.8.При необходимост от изменение и/или допълнение на настоящия регистрационния
документ да се подаде в РИОСВ-Стара Загора заявление по чл. 79, ал.2 от ЗУО с приложени
документи, удостоверяващи промяната.
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
Съгласували:
Христина Петрова
Директор на Дирекция КПД
инж. Диана Вълканова
Началник отдел КОС
Изготвил :
Лина Петкова
главен експерт в направление УООП
16.01.2019 г.
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