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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на производствена база за грундове, бои и лакове на 

водна основа (бивша площадка на „Атълган“ООД, гр. Кърджали), находяща се в гр. 

Кърджали, стопанисвана от „Полихим Груп“ ООД гр. София 
 

 

На основание Заповед № 19 от 30.03.2016 г на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ Хасково за 2016 г., на 31.03.2016 г. е извършена проверка на производствена база за 

грундове, бои и лакове на водна основа, находяща се в гр. Кърджали. 

 

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). 

 дейности свързани с употреба на органичен разтворител – инсталация за 

производство на смеси за покрития 

 норми за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения 

в продуктитите 

 

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

Предмет на дейност: производство и търговия на интериорни бои /латекси (обикновен и 

силиконов,)/, екстериорни бои /фасаген/ и грунд на водна основа. „Полихим Груп“ООД, 

гр.София извършва дейност на бившата площадка на „Атълган“ООД, гр.Кърджали, за което е 

информирана РИОСВ-Хасково с писмо с изходящ  №1/01.03.2016г. 

 

1. Опасни химични вещества: 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества 

и смеси (ЗЗВВХВС). 

А. Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Съгласно изискванията на REACH, дружеството е „дистрибутор“ и „потребител надолу по 

веригата – „формулатор“ на опасни химични вещества и смеси. За нуждите на своята дейност 

дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси. Доставката на 

суровини за формулирането на смесите се извършва от български дистрибутори и 
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представители на фирмите производители. Фирмата не извършва директен внос на ОХВС. Не 

са установени вещества от Приложение ХІV и Приложение ХVІІ от Регламент (ЕО) 

1907/2006. Извършена е проверка на документацията на - Интериорна боя за стени и тавани 

мат – „Партнер Професионал“. Представиха се информационни листове за безопасност на 

използваните суровини и на готовия продукт, които отговарят на изискванията на 

Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006.  

Б. Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси (ОХВС) (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Химикалите за производствената дейност се съхраняват в складово помещение изградено от 

железобетонна конструкция, с циментиран и гладък под, пожарообезопасено с 

пожарогасители. Изградена е вентилационна система. Достъпът на външни лица е ограничен. 

Не са констатирани разливи и химикали с изтекъл срок на годност. В изпълнение на 

изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси /ОХВС/ (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) е представена оценка на безопасността на 

съхранението на опасните химични вещества и смеси, която не е коректно попълнена. 

Представена е Програма за обучение за 2016 г и Протокол от проведено обучение.  

 

2. Атмосферен въздух  

Проверката се извършва във връзка с контрол по изпълнение на изискванията на Закона 

за чистотата на атмосферния въздух и изискванията на  Наредбата за ограничаване на 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 55 от 20.07.2012г.). В 

производствения цех на обекта е монтирана инсталация за производство на смеси за нанасяне 

на покритие. 

 В момента на проверката и в двата склада на обекта- склад пакетиране и склад готова 

продукция са налични и се съхраняват следните продукти:  

- Интериорна боя за стени и тавани мат – „Партнер Професионал“ 

- Миеща се интериорна силиконова боя – „Грация Полумат“ 

- Акрилатен дишащ латекс – „Белисима“ , „Ефектор“ 

- Фасаген – „Галант“ 

- Контактен грунд – бетонконтакт  „Полихим“ и поликонтакт  „Полихим“ 

- Силиконов интериорен грунд – „Полигрунд“ 

Всички произвеждани продукти спадат към категория А  и са на водна основа. На 

опаковките се съдържа информация за категорията и подкатегорията  на продуктите и 

максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за всеки продукт. 

Извършен е анализ на продуктите за съдържание на ЛОС от акредитирани лаборатории – 

„Лабконсулт Плюс“ ООД, гр.София и Изпитвателна лаборатория за строителни материали 

към „Научно-изследователски институт по строителни материали“ гр. София. Представени са 

протоколи от изпитване на гореописаните продукти. Всички продукти отговарят на нормите 

за максимално допустимо съдържание на ЛОС и са етикетирани в съответствие с 

изискванията на горецитираната наредба. Операторът е информиран относно процедурата за 

регистрация на инсталацията за производство на препарати за покрития в съответствие с 

изискванията на чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

  

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 

1. Да се представи на хартиен носител в РИОСВ Хасково актуален вариант на оценката на 

безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно 

изискванията на чл.4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) и утвърден формат със Заповед №РД-
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288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите, включително и всички документи 

доказващи съответствието. 

Срок за изпълнение: 30.04.2016 г.  

Отговорник: управител  

 

2. Да се подаде заявление за вписване на инсталацията за производство на препарати за 

покрития в публичния регистър на РИОСВ-Хасково в съответсвие с изискванията на чл.30л. , 

ал.3 и 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Срок за изпълнение: 13.05.2016 г.  
Отговорник: управител 

V. Съответствие, последващ контрол 

 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Полихим Груп“ ООД е констатирано 

несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух(ЗЧАВ). 

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 

 

 


