РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

УТВЪРДИЛ:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект „Владимпекс” ЕООД, гр. Ямбол
Експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на Инсталация
Енергийна централа за комбинирано производство на ел. и топлинна енергия, използваща
анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Ямбол, по
компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, управление на отпадъци и опасни
химични вещества и управление на риска.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за
чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, както и по Закона за
управление на отпадъците и Закона за опасни химични вещества
Направени констатации
Основна дейност на площадката производство на биогаз. За целта са монтирани и се
експлоатират: подготвителен резервоар; три броя ферментатори; сепаратор за твърда и течна
фракция; два броя чилъри за аварийно охлаждане, когенератори.
Атмосферен въздух
Общата мощност на двата когенератора е 0,400 МW – по 0,200 МW всеки един.
Монтиран е нов когенератор с мощност 0,400 МW. Предвижда се двата когенератора с мощност
по 0,200 МW всеки да бъдат изведени от експлоатация.
Оператора е извършил Собствени периодични измервания на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух през месец юли 2017 г. Протоколите се представиха
по време на проверката.
За целите за охлаждане на произведения биогаз, преди постъпването му в когенератора
се експлоатират два броя чилъри. Използвания хладилен агент в чилърите е антифриз.
Смесването на растителните и животински субстанции става в подземен/подготвителен
резервоар, което ограничава неприятните миризми от дейността. Към момента на проверката
миризми характерни от производствената дейност, извън границите на производствената
площадка не се установиха.
Операторът е извършил собствен мониторинг на шум в околната среда през месец юли
2017 г.
Управление на отпадъци:
Производството на биогаз на площадката се извършва, съгласно описаната технология в
регистрационен документ № 13-РД-337-00/22.01.2016 г. издаден от РИОСВ-Стара Загора
„ВЛАДИМПЕКС” EООД, гр. Ямбол. Отпадъците, които се влагат в производството на биогаз

са с кодове 02 01 03 и 02 01 06, образувани предимно от собствени земеделски земи и ферма,
ситуирана в непосредствена близост до инсталацията. Растителните отпадъци се съхраняват в
открити бетонови силузи покрити с полиетилен до влагането им в производството на биогаз. За
съхранението на крайният ферментационен продукт до наторяването му на земеделски терени,
предимно собствени, получен на изхода на производственият процес е предвидена бетонова
площадка. При проверката са представени: протокол за извършени аналитични изпитвания от
акредитирана лаборатория на ферментационен продукт през 2017 г.; годишен отчет по
отпадъците, отчетни книги, идентификационни документи за предаване на отработени масла,
луминисцентни лампи, абсорбенти и филтърни материали.
Опасни химични вещества и управление на риска:
На територията на инсталацията са разположени три ферментатора в долната част на
които е запълнена с течната фаза, а вгорната – отделеният биогаз. Газовата фаза директно се
подава към когенератора за изгаряне. Процесът на ферментация и отделяне на биогаз се
контролира от автоматична електронна система. Отделеният биогаз има съдържание на метал –
58- 62 % . На площадката няма газохолдер или друго съоръжение за съхранение на биогаз.
Операторът няма задължение по глава 7, част I от Закона за опазване на околната среда..
Технологията на дейността не изисква използването на химични вещества и смеси.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за управление на
отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за опасни химични вещества.
Обектът отговаря на екологичните изисквания.
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