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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на цех за производство на бои и лакове  

„Сидекс“ ООД, гр. Хасково 

 

 

На основание Заповед № 67 от 12.09.2016 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 13.09.2016 г. е извършена проверка на „Сидекс“ ООД, находящ 

се  гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, Южна индустриална зона. 

 

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: 

 дейности свързани с употреба на органичен разтворител – инсталация за производство  

на смеси на покрития  

 етикетиране и максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения 

на продуктите 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси 

 

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

Предмет на дейност: производство на бои на водна основа и на основата на органичен 

разтворител  

 

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, а именно: 

пигменти, разтворители, алкидна смола; пълнители и полимерни дисперсии. Доставката на 

суровини за формулирането на смесите се извършва от български дистрибутори. Фирмата не 

извършва директен внос на ОХВС. Не са установени вещества от Приложение ХІV и 

Приложение ХVІІ от Регламент (ЕО) 1907/2006. Изискани са и представени ИЛБ на 

формулирани от дружеството смеси, а именно: ИЛБ на сребърен феролит, грунд за метал, 

алкидна боя супер, латексна боя „Супер стило“, укрепващ грунд и фасадна боя „Форсе тонал“. 

Всички ИЛБ отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. 
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Б. Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

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

Дружеството притежава: цех за „формулиране“ (производство) на бои и лакове; склад за 

лесно запалими течности; склад готова продукция и склад за пълнители и пигменти. 

Складовите помещения са изградени от железобетонна конструкция, с циментирани и гладки 

подове, пожарообезопасени с пожарогасители, снабдени с вентилационна система. Спазени са 

изискванията, относно организацията за съхранение на ОХВС. Достъпът на външни лица е 

ограничен. На персоналът са осигурени подходящи ЛПС. Фирмата също е дистрибутор на 

сухи строителни смеси от български производител /шпакловки, лепила за плочки, циментова 

замаска и топлоизолационни плоскости/. Фирмата произвежда и боя за хоризонтална пътна 

маркировка. Съгласно 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 актуална оценка 

на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат 

утвърден със Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 

Представена е Заповед № 1/18.03.2016 г 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(ЗЧАВ), изискванията на Наредбата за ограничаване на 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и изискванията на Наредба № 7 от 

21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 

определени инсталации (Наредба № 7).  

 Установените с Наредба № 7 общи изисквания се отнасят до инсталациите, извършващи 

дейности от категориите съгласно Приложеие № 1 към нея. Дейността на “Сидекс” OOД е 

производство на бои на водна основа и на основата на органичен разтворител и съгласно 

Приложеие № 1 попада в  категория дейност  “Производство на смеси за покрития, лакове, 

мастила и лепила”. Операторът е представил информация за вложеното количество 

разтворител в производството през 2015г. – 1,37 t/год, която не превишава определената в 

Приложение № 2   прагова стойност за консумация на разтворител(ПСКР)  > 100 t/год.  

Във връзка с изискванията на  Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи 

органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти операторът е представил информация за пуснатите на пазара 

количества и видове продукти през предходната 2015г. В момента на проверката в склада за 

готова продукция на обекта са налични на следните видове продукти:  

-продукти на водна основа - латекс, фасаген, грунд за мазилка и укрепващ, кит за дърво, 

силиконова полимерна мазилка тонираща паста, акрилатна боя за пчелни кошери; 

- продукти на основа органичен разтворител - алкидна боя, боя за хоризонтална пътна 

маркировка, грунд – за метал, емайллак; тонираща паста; сребърен феролит; 

 Всички продукти са етикетирани в съответствие с изискванията на чл.5 от 

горецитираната наредба. Извършен е анализ на някои от продуктите за съдържание на 

летливи органични съединения(ЛОС) от акредтирани лаборатории - „Лаборекс-ЕАД“ и 

„Национален център по обществено здраве и анализи“ гр. София. Представени са протоколи 

от анализ на следните продукти: 

- фасадна  боя „Тонал“ 

- боя за хоризонтална пътна маркировка 

- укрепващ грунд  

- грунд за метали 

- латексова боя Супер 

- алкидна боя Супер 
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Протоколите показват, че продуктите, за които е извършено изпитване отговарят на нормите 

за максимално допустимо съдържание на ЛОС посочени в Приложение №2 към чл.3, ал.1 от 

горецитираната наредба.  

 Инсталацията е регистрирана с Удостоверение № 11/27.112013г. и регистрационен 

номер HKV00011 в публичния електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по 

чл.30л от ЗЧАВ. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

Не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на „Сидекс“  ООД, гр. Хасково е констатирано съответствие с 

изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за чистотата на атмосферния 

въздух(ЗЧАВ). 

 

 


