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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на Строителен хипермаркет „Практис“, 
стопанисван от „Мегадом“ ООД София 

 
На основание Заповед № 20/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 
списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 
РИОСВ Хасково за 2017 г., на 27.03.2017 г. е извършена проверка на строителен 
хипермаркет „Практис“, стопанисван от „Мегадом“ ООД София. 

 

І. Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ 

контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори 
на околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 
 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС); 
 Етикетиране на предлаганите бои, лакове и авторепаратурни продукти; 
 Норми за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения 

в продуктите (бои, лакове и авторепаратурни продукти). 
 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
 

Предмет на дейност: търговия със строителни материали 
 
I. Опасни химични вещества: 
Проверката е на основание чл. 27, ал.1 във връзка с чл. 25, т. 8 и т. 14 от Закона за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). 
Проверката се извършва за наличие на изделия със съдържание на опасни химични 

вещества, за които са въведени забрана и ограничаване на производството, пускането на 
пазара и употребата, съгласно Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични 
замърсители (УОЗ) и вещества в изделия, чиято употреба и пускане на пазара са предмет на 
разрешаване съгласно Приложение ХІV на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Съгласно изискванията на REACH, дружеството е „дистрибутор“ на химични вещества 
в смеси и в изделия. Извършената проверка е за наличие на химичното вещество – 
хексабромоциклододекан (Hexabromocyclododecane HBCDD), добавка за забавяне на 
горенето за използване в строителството, в екструдиран полистирен (XPS) и експандиран 
полистирен (EPS). HBCDD е включен в Приложение ХІV „Списък на веществата, 
подлежащи на разрешаване“ на Регламент (ЕО) 1907/2006, вписване № 3 и подлежи на 
изискването за разрешаване, посочено в чл. 56, ал.1 на REACH, и включен в Приложение І, 
част А в Регламент (ЕО) 850/2004 от 01.03.2016 г. със специфично изключение за употреба. 

Строителен хипермаркет „Практис“ обект Хасково пуска на пазара експандиран 
полистирол (EPS) за топлоизолация в строителството, които се получават от български 
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производители. При проверката е представен е 1 бр. информационен лист за безопасност 
(ИЛБ) на експандиран полистирол (EPS), от които е видно, че като забавител на горенето не 
се използва хексабромоциклододекан. 

Строителен хипермаркет „Практис“ обект Хасково пуска на пазара на пазара и 
топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS) за топлоизолация на сгради, внос 
от Турция. Фирма „Мегадом“ ООД е „вносител“ на екструдиран полистирен (XPS) по 
смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH). При проверката не е представен информационен лист 
за безопасност (ИЛБ) на XPS. 

 
II Атмосферен въздух 
Проверката се извършва във връзка изпълнение на изискванията на Наредба № 1 от 

17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на 
лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, 
както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови 
газове. За климатизация на търговските помещения в хипермаркета са монтирани и се 
използват 21 броя сплит системи, всяка от които съдържа хладилен агент R 410 А по 3.8 кг ( 
7.93 т СО2 еквивалент). За всички климатични системи са създадени и се поддържат досиета. 
Извършени са проверки за херметичност през 2015 и 2016 г. Проверките за херметичност са 
отразени в досиетата на климатичните системи. Проверките за херметичност и сервизното 
обслужване се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност I-ва 
категория, издаден от ББКМ – гр. София. 

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба за ограничаване емисиите на 
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 
лакове и авторепаратурни продукти. При проверката се установи, че в обекта са налични и се 
предлагат следните продукти: „Бои и лакове“ – грунд, безир, боя, екстериорни бои (фасаген, 
мазилки и продукти за външно декоративно покритие), интериорни бои (латекс - силиконов 
и обикновен, тонер боя) и “Авторепаратурни продукти“ – кит, авто лак и др. Предлаганите 
продукти са със следните производители и вносители: „Лакпром“ АД, „Полихим груп“ ООД, 
„Мегахим“ АД, „GBS, S C Deкtek S A“ – Румъния с вносител „Дау Бента България“ООД, 
„Оргахим“ АД и H B BODY S.D.- Гърция, „Аргос 71“ ЕООД, гр. София и др. Предлаганите 
продукти са на водна основа и на основа органичен разтворител. 

На опаковките на всички продуктите са поставени етикети, които съдържат 
информация за категорията и подкатегорията на продуктите и максималното съдържание на 
ЛОС. Всички продукти отговарят на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС 
и са етикетирани в съответствие с изискванията на Наредба за ограничаване емисиите на 
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 
лакове и авторепаратурни продукти.  

По време на проверката беше представена информация за предлаганите в обекта 
артикули и техните производители и вносители.   

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
1. На основание чл. 27, ал.1, във връзка с чл. 25, т. 7, да се представи в РИОСВ Хасково 

на хартиен носител копия на информационните листове (ИЛБ) за безопасност на 
експандиран полистирол (EPS), с производител „Аустротерм България“ ЕООД гр. София и 
„Дау Бента България“ ЕООД София, и копие на информационен лист за безопасност (ИЛБ) 
на екструдиран полистирен (XPS), с производител ODE Yalitim Sanayi ve ticaret a.s. İstanbul 
Турция. ИЛБ следва да отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH). 

Срок за изпълнение: 18.04.2017 г.  
Отговорник: управител на „Мегадом“ ООД 
 

2. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 27, ал.1, във връзка с чл. 25, т. 8 и т. 
14 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) 
да се представят в РИОСВ Хасково, документи от производителите на експандиран 
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полистирол (EPS) - „Аустротерм България“ ЕООД гр. София и „Дау Бента България“ ЕООД 
София и производителя на екструдиран полистирен (XPS) - ODE Yalitim Sanayi ve ticaret a.s. 
İstanbul Турция удостоверяващ идентичността на химичното вещество, употребявано като 
добавка за забавяне на горенето в произведените от тях EPS и XPS. 

Срок за изпълнение: 18.04.2017 г.  
Отговорник: управител на „Мегадом“ ООД 
 

V. Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на Строителен хипермаркет „Практис“, стопанисван от 

„Мегадом“ ООД София, е констатирано несъответствие с изискванията на екологичното 
законодателство по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси (ЗЗВВХВС) и съответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона 
за чистотата на атмосферния въздух. 

 


