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Д О К Л А Д 
 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  
на обект: ”ЛЕМЕКОН” АД ООД, гр. Елхово 

 

 

На 05.10.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на леярна 
за отливки от черни метали с оператор ”ЛЕМЕКОН” АД.  

Проверени компоненти и фактори на околната среда: управление на отпадъците  и опазване на 
въздуха 
  Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и  Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) 

 
 Направени констатации: 

Площадката е оградена, обозначена с трайна бетонова настилка. Дружеството извършва 
производство на изделия от сив чугун и стоманени конструкции от профилна и листова стомана. 

На територията на дружеството има следните участъци: Механичен, Леярен, Чистачен и закрити 
и открити складови площи за съхранение на суровини и готови изделия. 

Използва се топилен  агрегат „Вагрянка” ф 600 с капацитет 1т/час с гориво кокс- за леене  на 
метални изделия за „В и К мрежи”.  За почистване на готовите  детайли се използват две дробометни 
машини. 
 
             Опазване на въздуха: 

 На площадката на дружеството се емитират замърсители в атмосферния въздух от дейността 
леене на чугун и почистване на отливките. За улавянето на замърсителя- прах при леене на чугуна, във 
вагрянката димните газове се изпускат организирано през комин с височина 10метра с последователно 
увеличаващ се диаметър –до 2метра със специална форма, позволяваща утаяване на увлечения прах. 
Дробометните машини за почистване на готовите  детайли са оборудвани с прахоулавящи 2бр. сухи 
циклони  и 2бр. мултициклони, свързани последователно. 
  Към момента на проверката леярен и чистачен участък не работят и пречиствателните 
съоръжения не се експлоатират. 
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 Управление на отпадъците: 
На площадката се извършват дейности по оползотворяване на метални отпадъци и съгласно ЗУО 

има издадено от РИОСВ-Стара Загора Разрешително № 13-ДО-453-02 от 14.11.2014г. за третиране  на 
отпадъци. В леярната се използват следните суровини : свеж чугун на блок-минимум 30% и вторичен 
отпадъчен чугун до 70%. 

Доставеното количество отпадъци от лицензирани пунктове се разтоварва на обособена 
площадка, сортират се по видове и се съхраняват на обозначени сектори на територията на дружеството. 
Натрошаването на едрогабаритните парчета се извършва в установка за чупене тип „Бабка”. 
Доставените отпадъци и собствените отпадъци от механичен и чистачен участък отново се влагат за 
претопяване, а стружките от механичните обработки се предават обратно на лицензирани външни 
фирми. 

Съгласно изискванията на ЗУО се води отчетна книга на видовете отпадъци на територията на 
дружеството. За получените метални отпадъци и за предадените метални стружки се сключват договори, 
попълват се сертификати за произход, изготвят се кантарни бележки и се издават фактури. Представени 
са копия на договори за получените метални отпадъци и за предадените метални стружки с фирми, 
притежаващи необходимите документи -разрешителни и/или регистрационни документи, издадени по 
реда на ЗУО. 
 

 
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:  

Обектът отговаря на екологичните изисквания. 
 
 
 
 


