ДОКЛАД
от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „МЕГА НАЙС“ ЕООД гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”

На 11.02.2014 г. експерти от РИОСВ Стара Загора извършиха планова съвместна проверка на
обект: „МЕГА НАЙС“ ЕООД гр. Стара Загора, кв.”Индустриален”
Проверени компоненти и фактори на околната среда:
компонент атмосферен въздух
фактор опасни химични вещества
Направени констатации:
Основна дейност на дружеството е търговия на едро и дребно със строителни материали,
включително бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Във връзка с опазване чистотата на атмосферния въздух:
Проверката се извърши на основание Наредба за ограничаване на емисиите на ЛОС при
употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Установи
се, че операторът предлага за употреба и разпостранение следните видове продукти за
нансяне на покрития:
- Категория А/а: Латекси на „Мегахим” АД – „Colour weekend”, “Daisy”’ “Life style” и латекс с
тефлон
- Категория А/в: Фасадни бои на „Мегахим” АД
- Категория А/г: Боя акрилатна на „Мегахим” АД
- Категория А/д: Лазурен лак, Яхтен лак и Паркетен лак на „Мегахим” АД
- Категория А/ж: Грунд на „Мегахим” АД
- Категория А/3: Лак за камък и Импрегнатор на „Мегахим” АД
- Категория А/и еднокомпонентни продукти: Сребърен феролит, Алкидна боя 3 в 1,
Дълготрайна боя 3 метал и Боя за влажни помещения на „Мегахим”АД
- Категория Б: Авторепаратурни продукти: Автоемайллак на „Мегахим” АД и Шприцкит на
“Body”.
Проверените продукти за нанасяне на покрития отговарят на изискванията на наредбата по
чл.3 за максимално съдържание на ЛОС и по чл.5 за етикетиране.
Съхранение на опасни химични вещества и смеси
Дружеството притежава склад за съхранение на бои, лакове, грундове с производител
„Мегахим”АД. В него химичните смеси се съхраняват по съвместимост върху пакети и стилажи.
Помещението е оборудвано с три броя пожарогасители и един пожарен кран. Подът е от
полиран бетон, без връзка с канализацията.

При проверката, във връзка с Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси беше
предоставена оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, която е пълна и
отговаря на изискванията на чл.9 от Наредбата.
Представени са инструкция за безопасно съхранение и собствен контрол.Като дистрибутор на
продукти на „Мегахим”АД операторът предоставя ИЛБ на професионалните потребители при
поискване. ИЛБ отговарят на изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008
(CLP).

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:
„МЕГА НАЙС” ЕООД спазва изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти, както и изискванията за условията за съхранение на
опасни химични вещества и смеси в дружеството.
Не са издадени предписания по направление въздух и фактор опасни химични вещества.

