
Д О К Л А Д 

от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

на обект: „Валента 99” ЕООД – склад за строителни материали, гр. Стара Загора 

  

На 11.02.2014 г. експерти от РИОСВ  Стара Загора извършиха планова съвместна проверка на 

обект: „Валента 99”  ЕООД – склад за строителни материали, гр. Стара Загора 

Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

опасни химични вещества 

опазване чистотата на атмосферния въздух 

Направени констатации: 

Основна дейност на дружеството е търговия със строителни материали. 

Съхранение на опасни химични вещества и смеси 

Проверката се извърши във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за реда и начина 

за съхранение на опасни химични вещества и смеси. В своята дейност дружеството използва: 

латекси, продукти за покритие на външни стени, вътрешни и външни декоративни покривни 

бои, декоративни лакове и байцове, еднокомпонентни продукти, продукти за финишно 

покритие. Беше предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, която е 

пълна и отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредбата. Представени са инструкции за 

безопасно съхранение и собствен контрол. 

            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. 

Установиха се следните наличности на покрития: 

- А/а Латекси: на „Оргахим” АД, „Мегахим” АД, „Боро”, „Екоп – 91” АД; 

- А/в продукти за покритие на външни стени: на „Оргахим” АД, „Мегахим” АД, „Боро”, „Екоп – 

91” АД; 

- А/г вътрешни и външни декоративни покривни бои: алкидни бои на „Екон – 91” АД, емайл лак 

със супер гланц и грунд боя на „Мегахим” АД – декоратор; 

- А/д/е вътрешни и външни декоративни лакове и байцове: емайллак на „Оргахим” АД и 

лазурен лак на на „Мегахим” АД; лазурен лак на „Оргахим” АД; 

- А/ж/з еднокомпонентни продукти: - алкиден грунд „Леко”на „Оргахим” АД, яхтен лак 

сребърен феролит на „Оргахим” АД, сребърен феролит „Пастело” на „Мегахим” АД, алкидна 

боя за обща употреба на „Оргахим” АД, 3 в 1 и 3 метал серия Декоратор на на „Мегахим” АД, 

автогланц на „Екон – 91” АД и на „Оргахим” АД; лак за камък на „Оргахим” АД. 

- Б/г продукти за финишно покритие: автоемайллак на „Мегахим” АД. 

Проверените продукти са в съответствие с изискванията на Наредбата за максимално 

съдържание на ЛОС и етикетиране. 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство : 

            При извършената проверка не са констатирани несъответствия във връзка с прилагане на 

екологичното законодателство. 


