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Д О К Л А Д 

 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  

на обект: „Катекс” АД, гр. Казанлък 

На 15.07.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на 

обект: „Катекс” АД, гр. Казанлък  

 Проверени фактори на околната среда: отпадъци от опаковки и опасни химични вещества. 

 По отношение на опаковки и отпадъци от опаковки се констатира следното: 

 При проверка на „Катекс” АД гр. Казанлък по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки и 

във връзка със задълженията на лицата по чл. 14, ал. 1 и чл. 2 от Закона за управление на отпадъците, 

се установи следното: фирмата е с предмет на дейност производство на платове. Използваният 

опаковъчен материал е пластмаса (полиетилен и полипропилен), хартия и картон, метал и дърво. 

Фирмата има подписан договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки – 

„Булекопак” АД – договор № Д-2649/ 01.01.2013 г. В момента на проверката са представени копия на 

следните документи: удостоверения № 2649/ 12.07.2013 г., издадено от ООп за участие в колективна 

система по чл. 14, ал. 2, т. 2, със срок на действие от 01.01.2013 г. до 31.12.2017 г., отчети за пуснати 

на пазара количества опаковки и за внесените опаковани стоки, подавани към ООп  за периодите 

01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-31.05.2015 г.  

Лицензионните такси, дължими към Ооп са заплатени в срок за 2014 г., както й за първото 

тримесечие на 2015 г. като предстой заплащането им за второто тримесечие на 2015 г. 

Коректно се водят в дружеството приложения 12 (Вътрешнофирмена спецификация) и 13 (Месечни 

справки-декларации), съгласно чл. 10, ал. 1 и 3 от  Наредбата за определяне на реда и размера за 

заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци. 

 

По отношение на опасните химични вещества се констатира следното: 

 

1. По Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси: 

За дейността си дружеството използва различни химични вещества, багрила и текстилни 

спомагателни средства. Те се съхраняват в общ склад разделен на отделни клетки, сух, проветлив без 

връзка с канализацията. Снабден е с пожарогасителни средства. На видно място е поставена 

инструкция за работа с химичните вещества и смеси. Химикалите са в оригинални опаковки на 

производителя с актуални етикети върху дървени палети. Сярната киселина е в 1-кубиков пластмасов 

контейнер върху събирателна вана. При огледа на площадката не се констатира разлив на химични 

вещества и смеси.  

При проверката бяха представени информационни листи за безопасност, които са изготвени 

според изискванията на Приложение 2 от Регламент 1907/2006 (REACH). 

Операторът е направил оценка на безопасното съхранение на химикалите, отговаряща на 

изискванията на чл.10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси. 

 

2. Контрол по изпълнение на изискванията на Приложение 17 от Регламент 1907/2006 (REACH): 

„Катекс“ АД , гр. Казанлък е потребител по веригата, съгласно определенията на Регламент 

REACH. Дружеството употребява багрила и текстилни спомагателни средства произведени от страни 

членки на Европейския съюз. 
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Във връзка с контролната дейност по отношение на наличие на вещества (азобагрила и азо 

оцветители), предмет на ограничаване от Приложение 17 от Регламент 1907/2006 (REACH) в 

определени продукти и на основание чл.28, ал.1, т.2 от Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси при проверката се извърши пробонабиране от произвеждания от 

дружеството плат. Взети са 3 идентични проби от 3 различни по цвят и състав плата според 

изискванията на стандарт БДС EN 12751, в присъствието на представител на фирмата. Поставени са в 

пликове и запечатани с пломби с надпис „МОСВ“ от едната страна и „РИОСВ Ст.З“ от другата.  

Съставени са протоколи за пробовземане с №№ 7,8 и 9/15.07.2015 г. На оператора са 

предоставени по 1 контролна проба от всеки вид тъкан и по 1 протокол от пробовземането. Пробите 

ще бъдат изпратени за анализ в „СЖС България“ ЕООД , гр.Бургас.  

 

 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: няма дадени предписания и няма несъответствие с изискванията на екологичното 

законодателство по фактори отпадъци от опаковки и опасни химични вещества.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


