
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 
 

1/3 

 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  http://riewsm-bg.eu               

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121 

 

 

 

ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 25.03.2015 г. на „Вентони 

козметикс” ООД, гр. Рудозем 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 12/05.02.2015  на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши комплексна проверка на  „Вентони козметик” 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 козметик” 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: 
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 1.Компонент „Води” 
 Отпадъчните води на обекта се разделят на производствени и битово-фекални. 
Битовите отпадъчни води се заустват без пречистване в градска канализация на гр. 
Рудозем. 
 Производствените отпадъчни води от измиването в производството, чрез 
площадкова канализация постъпват в пречиствателно съоръжение за физико-химично 
пречистване, след което се заустват в градска канализация на гр. Рудозем с 
Разрешително за заустване издадено от „В и К“ ЕООД гр. Смолян 
 Пречиствателното съоръжение работи и е във видимо добро състояния. Взета 
беше водна проба на изход пречиствателно съоръжение, преди заустване в градска 
канализация гр. Рудозем. 
 
 

 2.Компонент „Въздух” 
Отоплението в производствената сграда се осъществява с 3 бр климатици по 3 кг. 

Фреон всеки -  R410 и  R22.  
През 2014 в производсвото са   вложени 10 т. глицерин и 3.6 т. пропилен гликол 
Бяха представни 2 бр. справки за движение на материалите. 

 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

„Производствени и опасни отпадъци” 
          Проверката се извършва 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 
5. Отпадъци от опаковки от използваните химични вещества  
          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. Представен е договор с фирма „Томов Трейд” ЕООД-гр. Смолян. 
Композитните опаковки се предават за обезвреждане чрез депониране на базата на 
издадено от РИОСВ-Смолян Становище по представен Доклад за основно 
охарактеризиране на отпадъците. Представени са кантарни бележки за депонирания 
отпадък. 
          За всички отпадъци е извършена красификация, съгласно изискванията на Наредба 
№2/2014г. за класификация на отпадъците. Води се отчетност, съгласно действащото 
законодателство.  
          Представена е обратна разписка за изпратен годишен отчет за образувани 
отпадъци за 2014г. до ИАОС-гр. София. 
 

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

вътрешен и външен пазар. Опаковките, които дружеството използва са: пластмасови,    
алуминиеви, композитни, хартиени и картонени. Влаганите в производството суровини се 
закупуват от българския пазар. Внасят се само опаковки за крем за бръснене, а се 
въвеждат на територията на страната само парфюмни композиции. 

„Вентони Козметик” ООД 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. Задълженията си 
дружеството изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
 При проверката се представят: 
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1. Вътрешнофирмени спецификации и месечни справки-декларации от 01.07.2014 г. 
до 28.02.2015 г., 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. 

2. Отчети, подадени към организацията за пуснатите на пазара опаковки  през 
периода 01.07.2014 г. – 28.02.2015 г., като същите количества са и  фактурирани от 
нея.  

3. Документи за платени лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите 
на пазара опаковки  през 2014г., а за м.  Януари и м. Февруари 2015 таксите не са 
платени. Съгласно договора плащането се извършва до 5 ч. на месеца, следващ 
месеца, в който е подадена  справката т.е. за м. Януари 2015 г. плащането е 
трябвало да се извърши до 05.03.2015 г., поради което е дадено предписание. 

    

              

 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
           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. Констатирано бе, че 
дружеството не употребява вещества, включени в Приложение XIV и Приложение XVII на 
Регламента.  

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

 

ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
                  Предписание, дадено на основание чл. 114, т. 1 и чл. 120 от ЗУО: 

1. Да се представи в РИОСВ-Смолян платежен документ за платена такса за 
пуснатите на пазара опаковки през м.01.2015 г. 
  
срок: 31.03.2015 г.                             отговорник :    Емил Рунчев 
                                                            управител на „Вентони Козметик” ООД        

 
 
               
 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 


