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ДОКЛАД 

от извършена комплексна проверка 

на „ПолиграфЮг” АД, гр. Хасково 

 

 

На основание Заповед № 14 от 26.03.2018 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и 

съгласно списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната 

дейност на РИОСВ Хасково за 2018 г., на 26.03.2018 г. е извършена комплексна проверка на 

„ПолиграфЮг” АД, гр. Хасково 

 

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: 

 управление на отпадъците – отчетност, площадки за предварително съхранение на 

мястото на образуване на отпадъците. 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

 

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: офсетов печат и довършителни процеси (книговезане, щанциране 

и др.). 

І. Опасни химични вещества 

Проверката е на основание Закон за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) 

Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH) 

Статутът на дружеството спрямо Регламента е “потребител надолу по веригата” на 

химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. “ПолиграфЮг” АД употребява и 

съхранява: Изопропилов алкохол, Миещ разтвор за почистване, Разтвор за печатните 

машини, Мастило за офсетов печат, Лепила /приложими в хартиената промишленост/. 

Всички химикали се закупуват от български дистрибутори на фирмите производители и се 

съхраняват в оригиналните фабрични опаковки и етикетирани от производителя. При 

проверката бяха представени информационни листове за безопасност на всички химикали, 

които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. Не са 

установени вещества от Приложение ХІV.  
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Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 

и смеси (ОХВС) (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) 

Дружеството има обособено помещение за съхраняване на химични смеси, което не се 

използва по предназначение. Закупуват се химикали в количества необходими за 

едноседмична работа и се съхраняват на съответните работни места.  

Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

Извършена е проверка за наличие на следните УОЗ вещества: полихлорирани 

нафталени (PCNs, CAS №70776-03-3 (mixture)), късоверижни хлорирани парафини (SCCPs, 

CAS № 85535-84-8), включени в част Б на приложение І на УОЗ Регламента и 

Пентахлорфенол CAS № 87-86-5, и неговите соли и естери (PCPs) /включен и в приложение 

ХVІІ на REACH под вписване 22/. Към момента на проверката не е установено наличие на 

гореизброените вещества, попадащи в обхвата на Регламента. 

 

ІІ. Управление на отпадъците 

От извършваните производствени дейности се образуват отпадъци от хартия и картон 

и отпадъчни алуминиеви плаки. Поради отпадане на етап от производството – предпечатна 

подготовка на формите за печат не се образуват нови количества отпадъци от проявители за 

плаки, проявители за филми, фиксаж за филми, отработен гумин от гумиране на офсетови 

пластини; фотографски филми. Образуваните от тези процеси отпадъци се съхраняват в 

същото помещение в близост до оборудването (проявителна машина)  и до момента не са 

предадени за последващо третиране. Предпечатната подготовка на формите за печат се 

извършва като външна услуга. Все още оборудването за предпечатна обработка на форми за 

печат не е демонтирано. Отпадъците се съхраняват разделно, без да се смесват, на обособени 

за целта места. 

Отчетността по отпадъците се води в отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба 

№1/2014г., заверена на 01.10.2014г. от РИОСВ-Хасково, обособена на части/раздели за 

всички отпадъци. Спазено е изискването ежемесечно да се отразяват количествата на 

образувани и предадени отпадъци.  

Отпадъците се предават за последващо екологосъобразно третиране на лица, 

притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

По време на проверката не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта е констатирано съответствие с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).. 

 

 

 


