ДОКЛАД
Относно: Извършена комплексна проверка на “ЗММ - ПОБЕДА” АД, гр. Сливен

На 28.05.2014 г., беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ - Стара Загора
на „Инсталация за нанасяне на покрития върху метални повърхности”, гр. Сливен, по
компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и съхранение на опасни химични
вещества.
I. Цел на проверката
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта
за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.
II. Проверени инсталации и дейности:
Основна дейност на площадката: производство на машини за обработване на ламарини. За
целта са обособени участъците:
- подготвителен и ламаринен цех;
- механичен цех;
- инструментален и монтажен цех;
- бояджиен участък;
- склад за съхранение на материали и химични вещества.
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:
По компонент атмосферен въздух:
Бояджийния участък е обособен в халето, където се извършва механичната обработка. В него е
монтирана и се експлоатира вентилационна, общообменна вентилация - само за бояджийния
участък. Нанасянето на покритието се извършва с пистолети. Използват се продукти за
покрития - бои, грундове и чисти разтворители. Последните, основно са за почистване и за
корекция на вискозитета на продуктите за покрития. По време на проверката, работните
опаковки, съдържащи продукти за покрития и разтворители бяха затворени, тъй като не се
извършваше боядисване – с оглед ограничаване емисиите на летливи органични съединения.
Миризми, характерни от производствената дейност, извън площадката не са установени.
При проверката се установи, че предоставената в РИОСВ - Стара Загора информация за
консумацията на разтворители, за календарната 2013 г., е неточна. Предоставени са само
количествата чисти разтворители. Не са представени количествата разтворители в състава на
продуктите за покритие.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на
покрития върху метални повърхности и е издадено Удостоверение за регистрация на
31.10.2013 г.
По фактор съхранение на опасни химични вещества
В своята дейност дружеството използва грундове, бои, разредители и втвърдители. В склад за
материали се извършва съхранението на минимални количества от изброените химикали, в
обособен за това участък. За всяка поръчка материалите се закупуват в количества необходими
за реализацията на поръчката. Като цяло, на територията на дружеството, няма голямо
съхранение на ОХВ и смеси. При проверката бяха предоставени Информационни листи за
безопасност за грунд акрилатен, втвърдител и акрилатен лак, които са актуални и отговарят на

изискванията на Регламент 1907/2006 г. Няма актуален Информационен лист за безопасност за
ацетон и коресилин.
IV. Предписания:
1. В РИОСВ - Стара Загора да се представи информация за количествата разтворители - чисти, и
количествата разтворители в състава на продуктите за покритие, за календарната 2013 г. пълни данни.
срок: 31.05.2014 г.
2. В РИОСВ - Стара Загора да се представят актуализирани ИЛБ за ацетон и коресилин,
отговарящи на изискванията на Регламент 1907/2006 г. и Регламент 1272/2008 г.
срок: 31.05.2014 г.

