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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на строителен хипермаркет, стопанисван от 
„Васмар“ ООД Кърджали  

 

На основание Заповед № 10/07.03.2017 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 08.03.2017 г. е извършена проверка на строителен 
хипермаркет, стопанисван от „Васмар“ ООД, 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); 
 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. 

І. Атмосферен въздух: 
Проверката се извършва във връзка с контрол по изпълнение изискванията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и изискванията на Наредба 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 обекта са налични и се предлагат следните продукти на водна основа и на основа 
органичен разтворител.:  

- продукти с производител „Оргахим“АД, гр. Русе – емайллак супер гланц, грунд 
универсален за метални повърхности, емайллак сребърен феролит, алкидна боя сатен, 
алкидна боя обикновена, алкиден грунд за черни метали, антикорозионен алкиден грунд, 
емайллак мат, автогланц, боя за строителни повърхности, емайллак за цветни метали, емайл 
гланц, тонираща боя, тонираща паста, защитен лак за камък, защитен лак за метал, лазурен 
лак, импрегнационен грунд за дърво, латекс, вододисперсионна боя за тониране, removal за 
отстраняване на боя, грунд преди боядисване, грунд за акрилатни бои за тониране; 

- продукти с производител „Мегахим“АД, гр. Русе – емайллак супер гланц за дърво, 
антикорозионен грунд, грунд за метали, екстра алкидна боя за метал и дърво, блажна боя, 
боя 3 в 1, гел емайл (дълготрайна ефектна боя), ръждопреобразувател, лазурен лак за дърво, 
лак за паркет, лазурен лак „Аквис“, лак за камък, втвърдител,паркетен двукомпонентен 
лак,латекс със силикон, латекс със сребърни йони, интериорна боя за стени и тавани; 
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- продукти с производител Meffert AG, Германия и вносител „Ивел - ив‘ ООД, гр. 
Пловдив – паркетен лак гланц Dufa; 

- продукти с производител „Kitroft” и вносител „Девамор“ЕООД, гр. София – латекс 
„Premium” и латекс „Colorline”; 

- продукти с производител „Бохемие“АД, Чехия и вносител „Бохемие България“ ЕООД, 
гр. София- импрегнат на маслена основа, защитен грунд за дърво, латекс; 

- продукти с производител „Боро теракол“ ООД („BORO”) – акрилатен латекс, мазилка 
боя топлоизолация, бороконтакт и борогрунд; 

- продукти с производител „Теразид“АД, гр. София – универсален грунд за мазилки и 
пастообразна мазилка; 

На опаковките на всички гореизброени продукти се съдържа информация за 
категорията и подкатегорията, и за максималното съдържание на летливи органични 
съединения (ЛОС) за всеки от тях. Всички продукти отговарят на нормите за максимално 
допустимо съдържание на ЛОС, регламентирани в Приложение № 2 към чл.3, ал.1 и са 
етикетирани в съответствие с изискванията на Приложение №5 към чл. 5, ал.2 от 
горецитираната наредба. Във връзка със задължението за докладване за целите на 
информационната система, поддържана от ИАОС-гр.София управителят на магазина 
предостави информация за количествата продадени продукти през 2016г. 

II. 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 (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, с дата на забрана за 
пускане на пазара 21 август 2015 г. 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. 

Фирма ,,Васмар" ООД търгува с експандиран полистирен (EPS), който се получава от 
български производители. При проверката са представени информационни листове за 
безопасност (ИЛБ) на всички предлагани EPS, от които е видно, че като забавител на 
горенето не се използва HBCDD. За търгувания екструдиран полистирен (XPS) с търговска 
марка „Глобус“, не беше представен информационен лист за безопасност. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
Да се представи в РИОСВ Хасково копие на информационния лист за безопасност на 
екструдиран полистирен (XPS) който да отговаря на изискванията на Приложение ІІ на 
Регламент (ЕО) 1907/2006 (REAСH). 

Срок за изпълнение: 15 Март 2017 г. 
Отговорник: управител 

V. Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на строителен хипермаркет, стопанисван от „Васмар“ ООД 

Кърджали, 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. 


