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: «МЕТАЛИК-СЛИВЕН» ООД, гр. Сливен – площадка за третиране на отпадъци
от черни и цветни метали с местонахождение: гр. Сливен, Индустриална зона, УПИ №
67338.603.323, стопанисвана от «МЕТАЛИК-СЛИВЕН» ООД
На 19.09.2018 г. експерти от РИОСВ-Стара Загора извършиха комплексна проверка на
фирма «МЕТАЛИК-СЛИВЕН» ООД, гр. Сливен - площадка за третиране на отпадъци от черни
и цветни метали с местонахождение: гр. Сливен, Индустриална зона, УПИ № 67338.603.323.
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-497-00/19.11.2013 г. издадено от
РИОСВ-Стара Загора, за дейности по третиране /съхранение, предварителна обработка и
рециклиране на черни метали, желязо и стомана и смеси от метали/. В леярната се изработват
отливки за стъкларската промишленост и машиностроенето. В изработката им се използват и
метални отпадъци, приети от юридически лица. Металолеенето се извършва в два броя
индукционни пещи с различна вместимост. Част от металните отпадъци образувани при
металолеенето се влагат отново в процеса, а металните стружки образувани при
металообработването се съхраняват на определен сектор до предаването им за последващо
третиране. Документите удостоверяваши управлението на отпадъците и изправността на 24часовото видеонаблюдение са изискани с предписания, които са изпълнени в срок.
Опазване чистотата на въздуха:
В леярен участък се експлоатират два броя индукционни пещи, като към момента на
проверката, леене се извършва само в едната индукционна пещ. За суровина се използва чугун.
Отделените при процеса газове се отвеждат през аспирационната система, посредством
изпускащо устройство без пречиствателни съоръжения. За почистване на готовите детайли се
използва дробометна машина. Същата е оборудвана с ръкавен филтър. Текстилните ръкави се
самопочистват автоматизирано на определени интервали от време. Към момента на проверката
не се наблюдават неорганизирани емисии от дейността в границите и извън площадката на
дружеството.
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

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.

