ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
«Лемекон » АД, гр. Елхово, общ. Елхово

Извършена беше съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора на 12.06.2014 г.
на „Лемекон” АД , гр.Елхово по компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и
управление на отпадъци.
При проверката се констатира, че дружеството работи, като се използва едната вагрянка .
Изготвят се изделия от сив чугун, изработка на стоманени изделия и конструкции от
профилна и листова стомана. На площадката са налични 2 бр. топилни агрегати – вагрянки с
капацитет 2,5 т/час и през два дни за около 4 часа се извършва леене от едната вагрянка. Като
суровини се използва чугун на блок – 30% и отпадъчен чугун – 70% .. Разходът на гориво - кокс
е 230 кг/тон отливка.
В „чистачен” участък са инсталирани 2 бр. дробометни машини- 1)тип 42 213, на която е
инсталирано пречиствателно съоръжение за прах -т.нар мултициклони и се използва
епизодично при производствена необходимост – за големи детайли; 2) тип БЧ 800 , на която
са инсталирани 2 бр. сухи циклони за улавяне на праха при работа с по-малки детайли.На
инсталираните сухи циклони са извършени ремонтни дейности за подобряване на
пречиствателните им качества.
За влаганите в технологичния процес на метални отпадъци съгласно изискванията на ЗУО има
издадено от РИОСВ – Ст. Загора Разрешително №13-ДО-453-01/20.03.2013 г. за
оползотворяване на отпадъците от черни метали. Площадката е оградена, с изградена
непропусклива повърхност в работните участъци и с осигурено видеонаблюдение.
За претопяване се влагат изкупените отпадъци от лицензирани пунктове, а след механична
обработка на готовите детайли се отделят стружки от черни метали, които също се предават на
лицензирани пунктове Отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени с табели сектори
на площадката.
За получените и образувани видове и количества отпадъци се води отчетна книга, издават се
сертификати за произход, изготвят се годишни отчети. Представени са договори с фирмите, от
които се изкупуват отпадъци и на които се предават.
При проверката не се установиха несъответствия с действащото законодателство, в тази връзка
няма издадени предписания от РИОСВ-Стара Загора.

