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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: «ПРОМАШИНЪРИ» АД, гр. Сливен – площадка за третиране на отпадъци от
черни цветни метали с местонахождение: гр. Сливен, Индустриална зона, УПИ № V, кв.
24, стопанисвана от «ПРОМАШИНЪРИ» АД
На 19.09.2018 г. експерти от РИОСВ-Стара Загора извършиха комплексна проверка на
на фирма «ПРОМАШИНЪРИ» АД, гр. Сливен - площадка за третиране на отпадъци от черни
цветни метали с местонахождение: гр. Сливен, Индустриална зона, УПИ № V, кв. 24.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на
атмосферния въздух и управление на отпадъци.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по утвърден годишен план за
дейността на РИОСВ-Стара Загора за 2018 г. и заповед на директора на РИОСВ-Стара Загора
по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
Дружеството притежава разрешение № 13-ДО-486-01/02.06.2016 г., издадено от
РИОСВ-Стара Загора, за дейности по третиране /съхранение, предварителна обработка и
рециклиране на черни метали/. В леярната се изработват детайли за мелнични фуражни кухни и
земеделски инвентар. В изработката им се използват и метални отпадъци, приети от
юридически лица. Металолеенето се извършва в един брой индукционна пещ. 24-часовото
видеонаблюдение работи в момента на проверката. Отпадъците образувани от механичната
обработка на детайлите - стружки, отпадъчни метали се предават на фирми, притежаващи
документ по ЗУО. Представена е отчетна книга по Приложение № 4, удостоверяваща
управлението на отпадъците.
Опазване чистотата на въздуха:
На площадката се експлоатира един брой индукционни пещ, която се захранва с
електрически ток. Пещта е оборудвана с аспирационна система за отвеждане на отделените в
процеса на леене газове през изпускащо устройство, без пречиствателни съоръжения. Към
момента на проверката индукционната пещ не е в експлоатация. Периодичността на леене е
приблизително два дни седмично, според получените заявки. В чистачен участък, дробометната
машина не се експлоатира. Услугата се извършва от външна фирма. Към момента на проверката
не се наблюдават неорганизирани емисии от дейността, както в границите и извън площадката
на дружеството.
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Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Обектът отговаря на екологичните
изисквания.

