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 „Еском” ООД, с. Окоп, общ. 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 с. Окоп, общ.
Ямбол, по компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и управление на
отпадъци.
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 подзаконовите нормативни актове.
Направени констатации
Основна дейност на площадката - производство на биогаз. За целта са монтирани и се
експлоатират: подготвителен резервоар (подземен); три броя биореактори; силажна яма;
бетонирана площадка за съхранение на сухата фракция след сепаратора; лагуна за съхранение
на течната фракция, само при излишък на такава (течната фракция се връща обратно в
биореакторите); когенератор.
Атмосферен въздух
На площадката се експлоатира когенератор с мощност 0,330 МW и топлинна мощност
0,360 МW. Към момента на проверката работи с 66 % от капацитета си.
Поради ниската мощност на когенератора няма извършени Собствени периодични
измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
За охлаждането на произведения биогаз, преди постъпването му в когенератора се
експлоатира чилър с фреон R 410А. Количеството на фреона е 1,3 кг.
Входящите суровини се смесват в подземен подготвителен резервоар, което създава
възможност за ограничаване на неприятните миризми от дейността. Към момента на проверката
миризми характерни от производствената дейност, извън границите на площадката не се
установиха.
Управление на отпадъци
Дружеството притежава Регистрационен документ № 13-РД-216-03/18.10.2016 г. за
третиране на отпадъци /рециклиране/. Към момента на проверката на площадката се съхраняват
материали негодни за консумация от хранителната промишленост, тютюневи брекети, силаж и
оборска тор. След инсталацията се отделя твърда фракция, която се съхранява на бетонирана
площадка, течните фракции се съхраняват в лагуна при необходимост.

За доставените отпадъци на площадката са предоставени договори с фирми и физически
лица, както и приемо-предавателни протоколи. За периода от началото на 2017 г. до момента на
проверката не е извършено предаване на ферментационен продукт. Води се отчетност,
представена е отчетна книга за проверка.Дружеството е предоставило в ИАОС Годишен отчет
за 2016 г.
Представен е Протокол от изпитване №1758/05.01.2017 г. на ферментационния продукт.
Не е представен доклад, съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.
Не са констатирани нерегламентирани замърсявания и изгаряния на отпадъци на
площадката и извън нея. Отстранени са отпадъците съхранявани извън площадката, налични
при предходната проверка.
Във връзка с изискванията на чл. 25 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци
и третиране на биоразградимите отпадъци са издадени предписания на дружеството за стриктно
спазване на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
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