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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 09.09.2014 г. на „Вентони 

козметикс” ООД, гр. Рудозем 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 61/23.06.2014 г.  на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши комплексна проверка на  „Вентони козметикс” ООД, гр. Рудозем 
 

 І.Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян 
по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух, отпадъци и химикали. Целта е 
да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта 
с изискванията на екологичното законодателство. 
 

          ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
 1.Производствени и битови отпадъчни води-количество и тяхното третиране.
 2.Отопление,  употреба в производството на органични разтворители, формиращи 
емисии на ЛОС. 
           3.Отпадъци: 

- производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност; 
- плащане на продуктови такси за пуснати на пазара продукти след употребата на 

които се получават МРО; 
 4.Опасни химични вещества: 
           -  Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/ 2006  (REACH); 
           -  Контрол по Регламент /ЕС/  648/ 2004  за детергентите; 
           - Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси 
  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно 

констатациите от извършената проверка 
„Вентони козметикс” ООД гр.Рудозем притежава база за производство на козметика 

в гр. Рудозем.  Предприятието работи на петдневна работна седмица на 8 часов работен 
ден. 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. 

При извършената проверка на място и по документи  бяха извършени следните 
констатации: 

 

 1.Компонент „Води” 
 Отпадъчните води на обекта са разделени на производствени, битово-фекални и 
дъждовни. 
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 Дъждовните води от производствената площадка са условно чисти, чрез 
площадкова канализация се събират и се заустват гравитачно в р. Арда. 
 Битово-фекалните отпадъчни води от санитарните възли и кухненския блок 
постъпват в разделна площадкова канализация, след което се заустват в ГК-Рудозем с 
ПСОВ без пречистване.  
 Отпадъчните води от производството постъпват в пречиствателно съоръжение за 
физико-химично пречистване, след което се заустват в ГК-Рудозем и издадено 
Разрешително за заустване № 09-001 / 2012 г. издадено от „В и К“ ЕООД гр. Смолян. 
 Пречиствателното съоръжение се състои от мазнино-уловител и утаител с 
бъркалка. Съоръженията са почистени и във видимо добро състояние. 
 Видими следи от изтичане на отпадъчни води от обекта към р. Арда няма. 
 Взета беше водна проба на изход пречиствателно съоръжение преди заустване в 
ГК-Рудозем, съвместно с представители на собственика и РЛ-Смолян. 
 

 2.Компонент „Въздух” 
За технологични нужди се използват 3бр котли ”ДAKON” , работещи с ток. Котлите 

са с мощност по 30 квт.  
Отоплението на помещенията се извършва с конвектори и 3 бр климатици. 

Климатиците са с R22 и са под 3кг. обозначени са с номера 1,2 и 3. 
На една от фасадите е изведен вентилационен комин. Вентилира се помещение за 

смесване. 
Не се извършват дейности с ЛОС. 

 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

„Производствени и опасни отпадъци” 
Проверката на предприятието се извършва съгласно  спазване на изискванията на  

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
           При извършената проверка се констатира, че от производствената дейност на 
„Вентони  Козметик” ООД се генерират следните отпадъци: 

 Хартиени и картонени опаковки; 

 Пластмасови опаковки;  

 Композитни опаковки; 

 Метални опаковки 

 Отпадъци от опаковки от използваните химични вещества 
          Образуваните отпадъци се съхраняват под навес на площадката. В заверената от 
РИОСВ-Смолян отчетна книга се водят ежемесечно образуваните и предадени 
количества отпадъци. Предаването на отпадъците се извършва на базата на сключени 
договори, съгласно чл.8, ал.1 от ЗУО.  За композитните опаковки, които се предават за 
обезвреждане чрез депониране, има представен  доклад за основно охарактеризиране и 
съответно издадено становище от РИОСВ-Смолян. 
           Представена е обратна разписка за изпратен годишен отчет за образувани 
отпадъци за 2013г. до ИАОС  гр. София.  

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
 
„Вентони Козметик” ООД произвежда козметични продукти, които пуска на 

вътрешен и външен пазар опаковани. Извърши се проверка по Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки, при която се установи: Използваните опаковъчни материали са: 
полиетилен висока плътност, полиетилен ниска плътност,  полипропилен,  алуминиеви, 
композитни, хартиени и картонени.  

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по чл.14, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците. Задълженията си дружеството изпълнява чрез 
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колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки.  
 При проверката се установи: 

1. Води се отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и по 
приложение №13 (месечни справки-декларации) съгласно изискванията на чл. 10,         
ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци.  

      При проверката са замерени теглата на част от пусканите опаковки на пазара, като 
се установи съвпадение за повечето  компоненти  на опаковките. Констатираха се само 
различие в теглото и вида на първичната опаковка за  „Възстановяващ крем” и  във 
вторичната опаковка за   дневен и нощен крем, която липсва във Вътрешнофирмената 
спецификация. 

2. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 2013г. и от м. 01 
до м.07.2014г.,  като същите количества са и  фактурирани от нея. Установиха се 
само 53.940 кг. композитни опаковки, които са пуснати на пазара през м. 07.2014г., 
но не са отчетени на организацията поради допусната техническа грешка. 

3. Дължимите лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара 
опаковки  от 01.01 2013г. до м.07.2014г.  са платени (без композитните опаковки, 
пуснати на пазара през м. 07.2014г). 

       

        

 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
          Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16 от 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. Представени бяха документи от доставчиците, доказващи извършена 
предварителна/същинска регистрация по REACH. Дружеството декларира, че не 
извършва внос на химични вещества и семеси 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 чл. 31 на Регламента. Извърши се проверка 
за употребата на вещества, включени в Приложение XIV на Регламента – проверени бяха 
ИЛБ на парфюмните композиции за наличие на  мускусен ксилен. Установи се, че 
посоченото вещество не се употребява. Извършена бе проверка и за употреба но нонил 
фенол и нонил фенол етоксилат – т.46 от Приложение XVII на Регламента. Установи се, 
че посоченото вещество не се употребява. 

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. 
           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. Не бяха представени инструкции безопасно 
съхранение на химикалите, съгласно чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение 
на ОХВ и смеси.Не бе представена   оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, 
съгласно чл.9 на Наредбата. 

 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
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1. Да се представят в РИОСВ-Смолян копия от инструкциите за безопасно 
съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 4 от Наредбата 
за реда и начина на съхранение на ОХВС /ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г./ 
Срок: 13.10.2014 г.;     Отговорник: Емил Рунчев - управител 

2. Да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян копие от оценката за съхранение на 
опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.9 от Наредбата за реда и начина 
на съхранение на ОХВС /ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г./. 
Срок: 13.10.2014 г.;    Отговорник: Емил Рунчев – управител 

3. Да се представят в РИОСВ-Смолян: 
      а/  Коригирана Вътрешнофирмена спецификация за 2014г. 
      б/ Коригиран отчет, подаден към организацията за м. 07.2014 г.; фактура,          
издадена от организацията за разликата или дебитно известие  към фактурата за м. 
07.2014г., както и платежен документ за платена такса за установената разлика в 
количествата опаковки; 

Срок: 19.09.2014г. ;     Отговорник :    Емил Рунчев управител  
 

 
 
               
 
 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 


