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 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ 
 
 
  
 
  

Д О К Л А Д 
 

От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 

 
Обект: „Юрий Гагарин”АД, град Пловдив, бул. „ Рогошко шосе ” № 1     
 
Дата на извършване на проверката: 21.10.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Управление на отпадъци 
 Води 
 ОХВ 
  

Експерти от РИОСВ-Пловдив:  
 
 Представител на „Юрий Гагарин”АД , град Пловдив,   
        
Цели на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на 
обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите 
нормативни актове. 
 
 Проверени инсталации и дейности: 
На основание чл.148 , ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда / ДВ бр.91 / 2002  и 
посл.изм.и доп./ и утвърден от министъра на околната среда и водите план за контролната 
дейност на РИОСВ-Пловдив през 2010 г. и  
Заповед №  238 / 11.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив: 
  се извърши проверка в „Юрий Гагарин”АД , град Пловдив, бул. „ Рогошко шосе ” № 1    
с основна дейнаост производство на печатни материали и филтърни пръчки, резервни 
части и нестандартно оборудване за тютюневата промишленост..  
 Проверени са следните дейности и  инсталации: 

1.  Складова база за суровини и материали 
2. Цех   „Картонажен” 
3. Цех   „Печатен” 
4. Цех „дълбок печат” 
5. цех «Филтри» бояджийно отделение 
6. Склад за ГСМ 
7. Склад за съхранение на флуоресцентни лампи 

 



 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1.Компонент „ Въздух” 
      - Извършена е проверка на цех «Печатен» Цех „дълбок печат”, „ Офсетов печат” и 
„Флексо печат”попадащи в обхвата на НАРЕДБА № 7 от 21 октомври 2003 г. ЗА НОРМИ 
ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, 
ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА 
РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (Обн. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 
2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г) 
Мастилата използвани за производствената дейност се съхраняват правилно. 
    - Извършена е проверка съгласно изискванията на регламент 842 /ЕС/ 2006 за някои 
флуорирани парникови газове и Наредбата за управление и контрол по прилагането на 
регламент 842/ЕС/2006.  
В обекта се експлоатират хладилни и климатични инсталации попадащи в обхвата на 
Регламента и наредбата. За всички  хладилни и климатични и-ции има изготвени досиета 
за техн. състояние и проверките за херметичност се извършват в сроковете определени в 
Регламента от лица притежаващи документ за правоспособност І-ва категория издаден от 
ББК „машиностроене” гр. София.  
 

     2.Компонент «Води»     
   
На обекта се формират отпадъчни  води от битов характер и се заустват в градската 
канализационна мрежа. По време на проверката не беше представен договор с «В и К» 
ЕООД за отвеждане на отпадъчните води в канализационната мрежа. Не се формират 
производствени отпадъчни води. 
На територията на обекта има  изградена пречиствателна станция , която с договор за 
наем, обекта е отдаден под наем   
  
     3.Компонент «Отпадъци» 
За извършване на дейности с отпадъците формирани от дейността на дружеството 
притежава Разрешение № 09-005-02 от 01.10.2007г. издадено по реда на чл. 37 от  ЗУО. 
При проверката се констатира, че на територията на дружеството има определени места 
оборудвани със съдове (обозначени и изолирани от околната среда) за временно 
съхранение на формираните отпадъци до предаването им на фирми, притежаващи 
необходимите разрешения и мощности за тяхното последващо третиране. 
Отпадъците се предават съгласно сключени писменни договори, които бяха представени 
на проверката. 
Води се отчетност, съгласно изискванията на чл. 25 от ЗУО и наредба № 9/2004г.  При 
проверката на място се констатира, че в притежаваното  от дружеството Разрешение за 
дейности с отпадъци, не са включени всички отпадъци, които се формират от дейността на 
площадката. Дружеството има сключен договор за изпълнение на задължението по чл. 11 
от ЗУО. Дружеството има изготвени месечни справки и извършени плащания до м. 10. 
2010г. 
  
4. „Химични вещества” 
 Представен е инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати (мастила, 
лепила, разтворители и масла). Представени са ИЛБ на употребяваните от фирмата хим. в-
ва и препарати на български език и съдържащи 16 раздела,  част от които  не отговарят на 
изискванията на чл. 31 от регламент 1907/2006г. 
В изпълнение на мерките за управление на риска, посочени в ИЛБ, материалите се 
съхраняват в сухи складови помещения в оригинални опаковки на производителя. 



 Дружеството е изпратило в МОСВ- София информация по ч. 15 ал. 2 във връзка с чл. 17 
ал. 1 от ЗОПОЕЩ (дв. Бр. 43/2008г). Фирмата не е изготвила собствена оценка, съгласно 
изискванията на чл. 3 ал. 1 от наредба № 1 (Дв бр. 96/2008г.) за вида на превантивните и 
оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на 
разходите за тяхното изпълнение. 
         
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

 

1. Да се представи в РИОСВ Пловдив, справка за  количествата използвани  
разтворители за 2009г.  

          Срок:01.11.2010 г. 
          Отг.изп. директор 
 

2.   Да се представи в РИОСВ Пловдив копие от договора с «В и К» ЕООД 
   .                                                                                                                              

          Срок:   01.11.2010г. 
          Отг.изп. директор 
3. да се извърши класификация на констатираните при проверката и не вписани в 

притежаваното разрешение, видове отпадъци съгл. Наредба № 3/2004г за 
класификация на отпадъците   

                                                                                                                  Срок:   22.11.2010г. 
          Отг.изп. директор 
4.  Да се извърши актуализация на фирмената програма за управление на отпадъците 

и притежаваното разрешение за дейности с отпадъци съгласно изискванията на 
ЗУО (ДВ бр. 41/2010) 

                                                                                                                    Срок:   22.11.2010г. 
          Отг.изп. директор 
5. Да се представи в РИОСВ Пловдив, копия от информационните листове за 

безопастност на употребяваните мастила, лепила, разтворители от дружеството, 
отговарящи на изискванията на чл. 31 от Регламент 1907/2006г 

                                                                                                                     Срок:   22.11.2010г. 
          Отг.изп. директор 
6. Да се изготви собствена оценка във връзка с непосредствената заплаха за 

екологични щети и причинени екологични щети, съгласно изискванията на чл. 3 ал. 
1 от Наредба №1/2008г. (ДВ бр. 96/2008г) и писменно да се уведоми РИОСВ 
Пловдив     

 
                                                        
Съответствие, последващ контрол 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване.  

За изпълнение на предписание № 1  е извършена последваща проверка и е констатирано, 
че предписанието е изпълнено. 

За предписание № 2 ще се извършват последващи рутинни проверки   

 
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:................................. 
                                                           /инж. В. Атанасова/ 
02.11.2010       


