
ДОКЛАД 

Относно: Извършена комплексна проверка на “Литера принт” АД, гр. Стара Загора 

  

            На 05.03.2014 г., беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ - Стара 

Загора на  “Литера принт” АД, гр. Стара Загора, по компоненти и фактори на околната среда: 

атмосферен въздух и опасни химични вещества. 

            По компонент атмосферен въздух: Основната дейност на дружеството е офсетов печат. 

За целта, в халето са монтирани четири печатащи машини и една за операциите по слепване. 

Печатащите машини нямат изходящо устройство (комин). По отношение на консумираните 

разтворители: 

            За календарната 2013 г., представената в РИОСВ – Стара Загора справка е неточна. 

Причината за това е, че изопропиловия алкохол и коресилина не са изчислени като 100 % 

разтворител, а съответно 13,4 % и 1,8 %. На място при проверката се установи следното: 

По данни на вътрешнофирмен счетоводен програмен продукт, консумираните количества 

разтворител, през 2013 г., са общо 317 кг. Миризми характерни от производствената дейност, 

извън халетата не се установиха. 

            За целите за поддържане на оптимална температура в халетата, през летния период, са 

монтирани и се експлоатират три климатични инсталации. И трите инсталации са с хладилен 

агент  фреон R 410а. Количествата в две от инсталациите са по 3,9 кг., а в третата е 3,3 кг. 

Поддръжката и проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за 

правоспособност. Към момента на проверката досиетата на инсталациите и протоколите от 

проверките са в поддържащата фирма. 

Относно съхранението на химични вещества и смеси: В своята дейност дружеството използва 

мастила, проявител, фиксаж, изопропилов алкохол и коресилин. Химикалите не се съхраняват 

на площадката. Закупуват се количества необходими за поръчката.. При проверката е 

предоставен информационен лист за безопасност за мастилата, в който е указано, че същите са 

безвредни. Представи се сертификат от производителя Mainks Италия, че компонентите 

използвани за производството на мастилата са в нормите на европейското законодателство и 

същите могат да се използват в хранителната индустрия.         

Издадено е предписание, изискващо: 

„В РИОСВ - Стара Загора да се представят копия от досиетата на трите климатични инсталации”. 
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