ДОКЛАД
относно извършена съвместна проверка
на „ЗПТ” АД гр. Стралджа

Извършена беше съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора на 11.04.2014 г. на
„ЗПТ” АД, гр. Стралджа по фактори на околната среда: управление на отпадъци и опасни
химични вещества.
При проверката се констатира следното:
Дружеството е с предмет на дейност производство на електрозаварени стоманени тръби.
Относно фактор управление на отпадъците се констатира следното:
Дружеството генерира следните видове отпадъци с код и наименование: 19.02.05*- утайки от
физико-химична обработване, съдържащи опасни вещества; 11.05.01-твърд цинк; 11.05.02цинкова пепел; 12.01.01-стърготини, стружки и изрезки от черни метали.
Посочените видове отпадъци се съхраняват съгласно изискванията, като отпадъците с код
19.02.05*- утайки от физико-химична обработване, съдържащи опасни вещества се съхраняват
в специален заключен склад с надпис за вида отпадък.
Водят се отчетни книги, като дружеството е подало годишни отчети по Наредба № 2/
22.01.2013 г. в ИАОС.
Извършено е предаване на отпадъци с кодове: 11.05.01-твърд цинк; 11.05.02-цинкова пепел и
12.01.01-стърготини, стружки и изрезки от черни метали на фирми, притежаващи разрешение
по ЗУО и съгласно сключени договори с тях.
Относно фактор опасни химични вещества се констатира следното:
Проверката се извършва във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение
на ОХВ (опасни химични вещества) и смеси. В своята дейност дружеството използва: цинков
хлорид, амониев хлорид, натриева основа и солна киселина. Химикалите се съхраняват в
обособен склад, който е охраняем, с резистентен под, без връзка с канализацията и по
съвместимост. При проверката е представена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ
и смеси, която е пълна и отговаря на изискванията на чл. 9 от горецитираната Наредба.
Представени са инструкции за безопасно съхранение за всеки един химикал, Заповеди за
лицата, отговорни за дейностите по съхранение на химикали, както и Информационни листове
за безопасност за всички налични химични вещества и смеси.
В момента на проверката не бяха констатирани нарушения и в тази връзка не са издадени
предписания на дружеството.

