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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

ДОКЛАД 

от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 
„Предприятие за производство на козметични продукти“ с оператор „Вентони 

козметикс“ ООД, гр.Рудозем 

         На 15.03.2018 г. (Констативен протокол №ВВ-003/15.03.2018 г.), на основание Заповед 
№ РД – 08 – 12/06.02.2018  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Вентони козметикс“ ООД, гр.Рудозем 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 
1. Компонент „Въздух”; 
2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
   - Производствени и опасни отпадъци 
   - Финансов контрол на такси за МРО  
3.Фактор на въздействие  „Опасни химични вещества” 
4.Екологична отговорност 

ІІ.Цели на проверката 
Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 
1.Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 
3.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/;  
4.Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 

/ЗЗВВХВС/,Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH); 

5.Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
/ЗОПОЕЩ/ 
и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 
Обект на проверката са:
1.Климатични и горивни инсталации; 
2.Начини за съхраняване на производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност 

по Наредба 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с 
отпадъци. Финансов контрол на такси за МРО. 

3.Складове за сьхранение на химикали. Информация по веригата на доставки. 
4.Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични 

щети и причинени такива
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 
екологичното законодателство: 

„Вентони козметикс” ООД гр.Рудозем притежава база за производство на козметика в 
гр. Рудозем.  Произвежда козметични продукти – кремове,  шампоани, масла за тяло, душ-
гелове, балсами, тоалетни млека, кремове и гелове за бръснене, бои за коса и  къна, течен 
сапун, веро и др. В производството има внедрени ISO 22 716 за добра производствена 
практика и ISO 9001:2008 за качество. 

1. Компонент „Въздух” 
За климатизиране на работните помещения са монтирани десет климатични 

инсталации, като три са заредени с фреон R 22 с количество от 1,8 до 2,8 кг. и седем 
климатични инсталации заредена с фреон R 410А с количество от 0,8 до 1,8 кг. Монтираните 
климатични инсталации не подлежат на извършване на проверки за херметичност и водене 
на отчетност, съгласно действащото законодателство.  

На обекта за производствени нужди има  три електрически котела за топла вода,няма  
монтирани горивни инсталации.  

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
Проверката се извърши съгласно Закона за управление на отпадъците. От 

извършената проверка се констатира, че от производствената дейност на предприятието се 
генерират следните отпадъци: 

1. Хартиени и картонени опаковки. 
2. Пластмасови опаковки. 
3. Метални опаковки. 
4. Композитни/многослойни опаковки. 
За всички отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 

№2/2014г. за класификация на отпадъците. Води се отчетност, съгласно действащото 
законодателство. 

Образуваните отпадъци се съхраняват разделно на площадката.Предаването им за 
оползотворяване се извършва на базата на договори, съгласно изискванията на чл.8 ал.1 от 
ЗУО.   

Представена е обратна разписка за изпратен годишен отчет за образувани отпадъци за 
2017г. до ИАОС-гр.София.

         „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
Извърши се проверка за спазване на изискванията за начисляване и заплащане на 

продуктова такса, регламентирана в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни  актове по прилагането му.   

При извършената проверка се установи :  
1. Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл.14, ал. 1 
от Закона за управление на отпадъците. 

2. Върху опаковките има маркировка за рециклиране на опаковката и вида на 
материала, от който е изработена и маркировка за разделно събиране на отпадъците от 
опаковки, съгласно приложения №3 и № 4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки. 

3. За изпълнение на задълженията си дружеството има сключен договор с организация 
по оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

4. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки, като същите 
количества са и фактурирани. 

5. Платени са на организацията дължимите лицензионни възнаграждения за пуснатите 
на пазара опаковки до края на м.февруари 2018г. 
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3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси 
           1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Статут спрямо Регламента–
потребител по веригата. Фирмата поддържа  инвентаризационен списък на употребяваните  
и съхранявани на територията на дружеството химикали, както и списък с доставчиците, 
актуални към момента на проверката. Дружеството декларира, че не извършва внос на 
химични вещества и смеси от страни извън ЕС и съответно няма задължение за извършване 
на предварителна/същинска регистрация по Регламент  REACH и нотификация съгласно 
Регламент 1272/2008 /CLP/. Представени са информационни листове за безопасност (ИЛБ) на 
употребяваните в обекта вещества и смеси на български език и в съответствие с Регламент 
830/2015
2. Контрол по Регламент 648/2004 относно детергентите – Фирмата произвежда и пуска на 
пазара веро и течен сапун. Представени бяха ИЛБ на влаганите ПАВ. Изпълнено е 
изискването за биоразградимост. Посочен е методът на изпитване, съгласно изискванията на 
Регламента. Дружеството е изготвило ИЛБ на произвежданите детергенти в съответствие с 
Регламент 830/2015. 
           3. Контрол по  Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 
и смеси. Химикалите се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп, трайна 
подова настилка  в оригиналните  опаковки на производителя. Осигурена е вентилация и 
средства за пожарогасене. Представени бяха  инструкции за безопасно съхранение и   оценка 
на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно изискванията на  Наредбата. 

4.Екологична отговорност 
        Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а 
именно т.4 от Приложение №1 към чл.3. Представена бе собствена оценка за възможни 
случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно 
Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. От дейността на дружеството не са констатирани случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети, както и причинени такива.

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство: 

От  извършената проверка на „Вентони козметикс“ ООД  се установи, че обекта 
съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/,  Закона 
за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични 
вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),  Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ и  подзаконовите 
нормативни актове по прилагането им.  

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 
По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени 

предписания. 

VII. Дейности по последващ контрол 
Няма


