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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 „Рубелла 

бюти“АД, гр.Рудозем 

         На 21.03.2018 г. (Констативен протокол №ВВ-005/21.03.2018 г.), на основание Заповед 
№ РД – 08 – 12/06.02.2018  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 
проверка на „Рубелла бюти“ АД, гр.Рудозем 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 
1. Компонент „Въздух”; 
2. Компонент „Води“ 

      3.   Фактор на въздействие „Отпадъци” 
           - Производствени и опасни отпадъци 
           - Финансов контрол на такси за МРО  
      4.   Фактор на въздействие  „Опасни химични вещества” 

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/; 
2.Закон за водите /ЗВ/ 
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); 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 
Обект на проверката са:
1.Отопление, вентилационни уредби, хладилни и климатични инсталации и употреба 

в производството на органични разтворители, формиращи емисии на ЛОС; 
2.Отпадъчни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение; 
3.Места 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. 

4.Складове за сьхранение на химикали. Информация по веригата на 
доставки.Разшипени информационни листове за безопасност. 
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 
законодателство: 

„Рубелла бюти“ АД е предприятие за производство на козметични продукти и 
опаковки за собствени нужди. Фирмата е сертифицирана по ISO 14001:2015 за околна среда. 

1. Компонент „Въздух” 
За отопление на производствените помещения има монтирани 3 броя котли с 

мощности 190 KW, 180 кW и 90 кW работещи с дизелово гориво. 
В цех „Паста за зъби“ има монтирана аспирационна инсталация за улавяне на 

прахообразни вещества с мощност 6000 m3/h. След аспирационната система въздушния 
потока преминава през два филтърни елемента за пречистване на потока и е изведена с 
изпускателно устройство (комин) на покривната конструкция. 

На обекта за производствени нужди  има монтирани 9 броя инсталации заредени с 
фреони, както следва: 

- Инсталации 5 броя заредени с фреон R 22 с количества от 4 до 18 кг., извършени 
проверки за херметичност на 07.05.2017 г.; 

- Инсталации 3 броя заредени с фреон R 410 А с количества от 3,3 до 6 кг., извършени 
проверки за херметичност на 07.05.2017 г.; 

- Инсталация заредена с фреон R 134 с количество 3,5 кг., с извършена проверка за 
херметичност на 07.05.2017 г.; 

От извършените проверки за херметичност не се констатираха течове на хладилен 
агент от инсталациите, като проверките са извършени от лицензирано лице. В РИОСВ-
Смолян е представен Годишен отчет за използвани количества фреони през 2017 г. 

2.Компонент „Води“ 
На обекта се формират три потока води -  производствени, битови и дъждовни. 
Производствените отпадъчни води, чрез площадкова канализация постъпват в 

ЛПСОВ.  
ЛПСОВ се състои от изравнителен резервоар със въздуходувки за аерация и 4 броя 

басейни за коагулация и флокулация снабдени с бъркалки. В изравнителния резервоар се 
извършва аерация на постъпващите води, след което с помпа се качват в басейните за 
третиране на водите с флокуланти. След пречистване на водите, същите се заустват в Градска 
канализация гр. Рудозем регламентирано с Разрешително № 01-009/2015 г. издадено от „В и 
К“ ЕООД гр. Смолян, със срок на действие до 28.08.2018 г. В момента на проверката ЛПСОВ 
е във видимо добро състояния и всички съоръжения работят. 

През 2017 г. е извършена реконструкция на площадковата канализация за 
производствени отпадъчни води, като бетонните тръби Φ 300са заменени с HDPE двуслойни 
канални гофрирани тръби Φ 500. При проверката не са констатирани филтрации на 
отпадъчни води през стената към р. Арда. 

Битовите отпадъчни води формирани от санитарните възли, чрез площадкова 
канализация се заустват в Градска канализация гр. Рудозем. 

Атмосферните води постъпващи в дъждовната канализация са условно чисти и се 
заустват в р. Арда гравитачно.  

3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
От дейността на дружеството се генерират следните производствени и опасни отпадъци, 

за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. за 
класификация на отпадъците:

 130113* - хидравлични масла; 

 150101 - хартиени и картонени опаковки; 

 150102 - пластмасови опаковки; 

 150103 - дървесни опаковки; 
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 150105 - композитни/многослойни опаковки; 

 150203 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване; 

 160601* - оловни акумулаторни батерии; 

 170405 - желязо и стомана; 

 190812 - утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води; 

 200121* - луминесцентни лампи, съдържащи живак; 

 200135* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Генерираните отпадъци от опаковки се събират разделно на мястото на образуване, след 

което ежедневно се извозват на две площадки, покрити и оборудвани с балировачки за 

предварително третиране /сепариране, балиране/.  Предават се за оползотворяване на фирми, 

притежаващи необходимите разрешителни, на базата на сключени договори. Отпадъците от 

отработени масла, маслени филтри, оловно акумулаторни батерии се съхраняват в заключени 

помещения в метални варели, а луминесцентните лампи и излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване се съхраняват в самостоятелни заключени 

помещения. Металните и дървесни отпадъци се съхраняват на открити площадки. Утайките 

от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води се съхраняват в метални варели 

и се обезвреждат на общинско депо за ТБО-гр. Рудозем на базата на издадено от РИОСВ-

Смолян становище за основно охарактеризиране на отпадъци. Местата за съхранение на 

отпадъците са обозначени с табели с кода и наименованието им. 

Води се отчетност на отпадъците в заверени от РИОСВ-Смолян отчетни книги. 
Дружеството е представило годишен отчет за образувани отпадъци до ИАОС-София, като 
копие от отчета и обратната разписка са представени по време на проверката.  

         „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
    „Рубелла Бюти” АД 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 ЗУО. Върху опаковките на продуктите има поставена маркировка за рециклирането на 
опаковката и вида на материала от който е изработена. 

Дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система, представлявана от 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - „Екобулпак” АД, гр. София. При 
проверката се представиха: 

1. Анекс към договор №Д-505-К-01/01.12.2004г. от 01.03.2017г.; 

2. Издадени фактури от организацията за периода 01.10.2017г. до 28.02.2018г.; 

3. Платежни нареждания към съответните фактури за същия период; 

4. Попълнени МСД към организацията за количеството опаковки пуснати на пазара за 

едномесечни периоди. 

4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
1.Контрол по изпълнение на Регламент 1907/2006 (REACH). Статут на фирмата  

спрямо регламента – потребител по веригата - формулатор на смеси.  Представени бяха 
инвентаризационен списък на използуваните химикали, както и списък с доставчиците, 
актуални към момента на проверката. Дружеството декларира, че към момента на проверката 
не извършва внос на химични вещества и смеси и няма задължения за извършване на 
регистрация на вещества по Регламент REACH и за тяхната нотификация, съгласно 
изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP). Представени бяха ИЛБ в съответствие с 
Регламент 830/2015. 

Извършена бе проверка на разширени ИЛБ на следните вещества – денатуриран 
етилов спирт 97 % и водороден пероксид – 50 %. Констатирано  бе, че  употребите на на тези 
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вещества от дружеството  фигурират и  в двата разширени ИЛБ. Предприети  са мерки за 
контрол на експозицията в околна среда. 

 2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 
и смеси. Използваните химикали се съхраняват в два обособени склада, като единият склад е 
предназначен за съхранение на леснозапалимите химикали. Изградени са инсталации за 
пожароизвестяване и пожарогасене. Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на 
производителя. Помещенията са с ограничен достъп, трайна настилка без връзка с 
канализацията. Складовете и организацията за съвместно съхранение, както и прилагането 
на превантивни и коригиращи мерки, отговарят на изискванията на Наредбата. 

Дружеството представи актуална оценка за безопасност на съхранението на 
използваните опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 4 от Наредбата. 

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

От  извършената проверка на „Рубелла бюти“ АД  се установи, че дейността на обекта 
съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/,  Закона 
за водите /ЗВ/, 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) 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 


