ДОКЛАД
от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „ФАВОРИТ - 3003“ ЕООД гр.Елхово, ул.”Индустриална”

На 19.05.2014 г. експерти от РИОСВ Стара Загора извършиха планова съвместна проверка на
обект:„ФАВОРИТ - 3003“ ЕООД гр.Елхово, ул.”Индустриална”
Проверени компоненти и фактори на околната среда:
компонент атмосферен въздух
фактор опасни химични веществаНаправени констатации:
Основна дейност на дружеството е производство на телени изделия и бои.
Във връзка с опазване чистотата на атмосферния въздух:
Проверката се извърши на основание Наредба за ограничаване на емисиите на летливи
органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти. Установи се, че в дружеството се произвеждат следните видове
продукти за нансяне на покрития:
- Латекси, видове „Стандарт”, „Експерт” и „Дишаща боя”
- Фасадни боя „Сръчко”
- Алкидна боя „Сръчко”, блажна боя „Сръчко”
- Лазурен лак „Сръчко”
- Алкиден грунд „Сръчко”
- Сребърен феролит „Сръчко”
- Яхтен лак „Сръчко” и Лак за камък „Сръчко”
При производството на горе-описаните продукти се използват рецептури, които са
утвърдени и изследвани от Изпитвателен център „Лаборекс” към „Лаборекс”ЕАД гр.София. При
проверката са представени протоколи от изпитването на произвежданите продукти,
резултатите от анализите на които, показват, че продуктите отговарят на изискванията за
максимално допустимо съдържание на ЛОС, в зависимост от категорията.
От месец януари 2014 година се произвежда нов продукт – Експерт алкиден емайллак ( 3
в 1 ), с максимално съдържание на ЛОС - 367,7 g/l, при норма 500 g/l.
Етикетирането на продуктите се извършва в съответствие с Наредба за ограничаване на
емисиите на ЛОС при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни
продукти, като изрично е упоменато: категория, подкатегория и максималното съдържание на
летливи органични съединения за всеки продукт.
Съхранение на опасни химични вещества и смеси
Проверката се извършва в изпълнение на изискванията на Наредба за реда и начина на
съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дружеството се явява формулатор на смеси,
съгласно Регламент 1907/2006 (REACH). В своята дейност използва: пигменти, разредители,
креда и др.
В обособен склад № 3 се извършва съхранение на разредители, снабден е с пожарогасители. В
цех № 2 под навес се съхраняват пигментите натриев триполифосват, натриев карбонат и

креда. Влаганите суровини са снабдени с информационни листи за безопасност (ИЛБ). За
готовата продукция – бои, грундове, лакове са изготвени ИЛБ, които се предоставят на
професионалните потребители при поискване.
При проверката беше предоставена оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси,
която трябва да се допълни, съгласно изискванията на чл.9 от Наредбата за реда и начина на
съхранение на ОХВ и смеси.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:
„Фаворит - 3003” 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. По отношение на съхранението на опасни химични
вещества и смеси, на дружеството е издадено предписание да се предостави в РИОСВ - Стара
Загора актуализирана оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и
смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси.

