
 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  

 М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  –  Х АС К О В О  

1 
 

 
 

 

Утвърдил: 
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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Полиграф-юг” АД, гр. Хасково 
 
 

На основание Заповед № 92/18.11.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 
изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на Инспекцията през 
2016г., на 18.11.2016г. е извършена комплексна проверка на „Полиграф-юг” АД, гр. Хасково, 
със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. „Съединение“ №74, представлявано 
от Иванка Петрова Черная – Изп. Директор. 
 
 

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: 

 предварително съхраняване на отпадъци, съгласно изиксванията на Закона за 
управление на отпадъците; 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

 информационни листове за безопасност; 

 дейности, свързани с употреба на разтворители. 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Предмет на дейност: печатни услуги по отпечатването върху хартия на книги, 

вестници, рекламни материали, опаковки и др. по офсетова технология. Основните 
технологични процеси са: предпечат, офсетов печат и довършителни процеси (книговезане, 
щанциране и др.).    
 

1. Управление на отпадъците  
От дейността на Дружеството се образуват предимно отпадъци от хартия и картон, 
отпадъци от опаковъчно найлоново фолио и отпадъчни алуминиеви плаки. За генерираните 
отпадъци „Полиграф-юг“ АД е изв.класификация, съгласно изискванията на Наредбата за 
класификация на отпадъците. Отпадъците със следните кодове 20 01 01, 09 01 99, 09 01 
07, 09 01 02, 09 01 01, 09 01 04 са утвърдени на 24.09.2012г. по отм. Наредба, а отпадъци с 
кодове 15 01 02 и 19 12 03 са утвърдени на 24.08.2015г. от РИОСВ-Хасково по Приложение 
№5 към Наредба №2/2014г. Води се отчетна книга по Приложение №1 към Наредба 
№1/2014г., заверена на 01.10.2014г. от РИОСВ-Хасково, обособена на части/раздели за 
всички отпадъци. Отчетността се води коректно, като е спазено изискването ежемесечно да 
се отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци. Отпадъците се 
съхраняват разделно, без да се смесват, на обособени за целта места. Предават се за 
последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление 
на отпадъците. 
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2. Атмосферен въздух  
Проверката е на основание Закон за чистотата атмосферния въздух и във връзка с 
извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 
21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения(ЛОС), 
изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на 
разтворители в определени инсталации. Установените с Наредба № 7 общи изисквания се 
отнасят до инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно Приложение № 1 
към нея. Дейността на „Полиграфюг“ АД е офсетов печат, предпечат и довършителни 
процеси . Дейността по предпечат - изработване на филми и печатни форм е отпаднала от 
края на 2015г. и услугата се извършва външна фирма. За дейността по ламиниране също 
се използват услугите на външни фирми. 
 Технологията на използвания в обекта офсетов печат е следната: 
Използва се носител, при който зоната за печатане и непечатната зона се намират в една и 
съща равнина. Непечатната зона се третира за да привлича вода и да отблъсква 
мастилото, а зоната за печатане се третира за да поеме и пренесе мастилото върху 
повърхността за отпечатване. Като материал в машините за отпечатване се използват 
рулони. Отпечатаните материали изсъхват на стайна температура без изпаряване чрез 
използване на пещи и горещ въздух. Технологията на офсетовия печат не отговаря изцяло 
на подкатегориите определени в т.8 на Приложение № 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. 
за норми за допустими емисии на летливи органични съединения(ЛОС), изпускани в 
околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 
определени инсталации (Наредба № 7). Поради тази причина дружеството не е 
регистрирано в регистъра на инсталациите, извърщаващи дейности по Приложение № 1 от 
Наредба № 7 съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
За дейността по печатане се използват следните продукти: 
Изопропилов алкохол  
Миещ разтвор за почистване – Hidrowasw 
Разтвор за печатните машини - Ацедин 
Мастило за офсетов печат –Eko Color 
Лепила – термолепило, приложимо в хартиената промишленост и лепило на водна основа 
Операторът ежегодно докладва количеството вложени разтворители в дейността за 
офсетов печат. Подадена е декларация за консумацията и количеството вложени 
разтворители в дейността през 2015г.  
 

3. Опасни химични вещества  
Проверката е на основание Закон за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на контролна дейност по 
изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Статутът на дружеството 
спрямо Регламента е “потребител надолу по веригата” на опасни химични вещества и 
смеси. В своята дейност дружеството използва: Изопропилов алкохол, Миещ разтвор за 
почистване – Hidrowasw, Разтвор за печатните машини – Ацедин, Мастило за офсетов 
печат –Eko Color, Лепила – термолепило, приложимо в хартиената промишленост и лепило 
на водна основа. Дружеството има обособено помещение за съхраняване на химични 
смеси. Закупуват се количества необходими за едноседмична работа и се съхраняват в 
съответните работни помещения. Всички химикали се закупуват от български дистрибутори 
на фирмите производители и се съхраняват в оригиналните фабрични опаковки и 
етикетирани от производителя. Не са констатирани разливи. При проверката бяха 
представени информационни листове за безопасност на всички химикали, които се 
употребяват в процеса на производство. В изпълнение на изискванията на Наредбата за 
реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011), дружеството представи 
документирана оценката на безопасността на съхранението на ОХВС по чл. 9 от 
Наредбата.  
 

ІV.  Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
По време на проверката не са давани предписания. 
 

V.  Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 
екологичното законодателство и не се налага осъществяване на последващ контрол.  


