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-21-3502
Дата:20.07.2016 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 № 3502/07.07.2016 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 13-РД-363-00 от 19.07.2016 г.
на
ОБЩИНА РАДНЕВО
ЕИК: 000817956
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. ”Митьо
Станев” № 1
лице представляващо община Раднево:
д-р Теньо Желязков Тенев- Кмет на община Раднево
служ. тел.: 0417/ 8 20 72
факс: 0417/ 8 22 80
електронна поща: obshtina@radnevo.net
Лице за контакти: Елена Цветанова- гл. експерт «Екология», служебен телефон:
0417/ 8 12 54, 0899888137
електронна поща: georgiyi@abv.bg

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1.1 Площадка № 1: С местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 61460.63.48 в
землището на гр. Раднево, с площ 2 450 кв.м.

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
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1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:
№
Код

Вид на отпадъка
Наименование

1

1

20 02 01

2

Биоразградими
отпадъци
/Трева, сено, листа,
отпадъци от
зеленчукови и
цветни градини;
Дървесина, клони от
дървета, храсти /

Дейности,
кодове
3
R3-Рециклиране/възстановяване
на органични вещества, които не
са използвани като разтворители,
включително чрез компостиране
и др. процеси на биологична
трансформация

Количес
тво
(т./год.)
4

Произход

1 547

От територии за
обществено
ползване,
частни дворове
и зелени площи
на фирми

5

R12-Размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите
от R1-R11-предварителна
подготовка /раздробяване,
смесване/
R13-Съхраняване на отпадъци до
извършването на някоя от
дейностите с кодове от R1-R12,
с изключение на временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на
съоръженията:
Методът, по който ще се обработват отпадъците е открито аеробно компостиране
Компостирането ще се извършва в следната технологична последователност:
- Определяне на количеството постъпили видове растителни отпадъци .
- Раздробяване на отпадъците. Клоните и по-едрите отпадъци се обработват с дробилка с
размери на частиците около 4-5 см. Ако частиците са с по-малки размери се наблюдава уплътняване
на порите и понижение на вентилацията и разбъркването.
- Разстилане на раздробените клони, листа, трева и други.
- Максимално хомогенно смесване на отпадъците чрез специализирана техника (челен
товарач), както и с инструменти от работниците, обслужващи биоплощадката. Чрез техниката
подготвените отпадъци се подреждат в купове с размери – ширина 2 – 2,5 м и височина 1 – 1,20 м.
- Куповете се поръсват с вода. Следи се за спазване на оптималната влажност за протичане на
процеса - 50-60 % влажност от общата маса. При по- висока влажност се запушват порите,
затруднява се достъпът на кислород до субстрата и биодеградационните процеси значително се
забавят. При по-ниска влажност – около 30 % скоростта на тези процеси рязко спада, а при 20 %
почти се прекратяват.
Куповете се обръщат всяка седмица посредством челен товарач, докато компостът стане
готов.
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 по приложение № 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация
на отпадъците ( ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), 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 отговарят на следните изисквания:
Да e разположенa на територия за производствени и/или складови дейности
Да е изградена по начин, осигуряващ безопасно съхранение на отпадъците и недопускане на
замърсяване на околната среда на площадката или съседни терени.
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3. Дейностите по третиране на отпадъците да отговарят на следните изисквания:
Да отговарят на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна база, касаеща
дейностите с описаните в настоящия документ видове отпадъци като: Наредба за разделно събиране
на биоотпадъците (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.), Наредба за третиране на биоотпадъците (Oбн.
ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.), Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци.
4. Съхраняването на отпадъците да се извършва за срок не по-дълъг от :
- три години - при последващо предаване за оползотворяване
- една година - при последващо предаване за обезвреждане.
5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните
мерки за почистването и от натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 1 от
04.06.2014г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
Да се водят заверени от РИОСВ отчетни книги за отпадъците. При извършване на дейности по
третиране с кодове R13, R12 и R3, да се води отчетност, съгласно образец Приложение № 4 от
Наредба № 1 от 04.06.2014г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.
7. Други условия:
Изследването и употребата на компоста да се извършва съгласно изискванията на чл.14 и чл.15 от
раздел II, глава IVот Наредбата за третиране на биоотпадъците.
Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по
управление на отпадъците.
Да не допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
Да не се третират отпадъци, неупоменати в този документ.
Да не се допуска запалване на отпадъци.
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.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ - Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-342/22.12.2015 г.
на директора на РИОСВ - Стара Загора/
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