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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 20.02.2014 г. на „Арси 

козметикс” ЕООД, гр.Рудозем, обл. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 8/05.02.2014 г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши комплексна проверка на „Арси козметикс” ЕООД, 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/  1272/ 2008 (CLP); 
           - 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 
„Арси  козметикс” ЕООД, гр.Рудозем притежава база за производство на 

растителни екстракти и козметика в с. Елховец, общ.Рудозем. Предприятието работи на 
петдневна работна седмица по 8 часа на ден.  

 
 

 1.Компонент „Води” 
 Отпадъчните води  са разделени на производствени, битово-фекални и дъждовни. 
 Битово-фекалните и дъждовните води, чрез площадкова канализация постъпват в 
септична яма, на  която е извършена реконструкция през 2013 г. 
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 Производствените отпадъчни води от производството, чрез сградна канализация 
постъпват в разграфен едно-кубиков бидон, където се събират и третират. След това 
отпадъчните води, чрез площадкова канализация постъпват в три броя цистерни с обем 
12 м

3
 всяка една. 

 При запълване на цистерните, водите се извозват в ГПСОВ-Рудозем за 
пречистване, за което има сключен договор с „В и К“ ЕООД гр. Смолян.  
 За производствените отпадъчни води се води дневник за събиране и извозване.  
  

 2.Компонент „Въздух” 
Дружеството е използвало следните разтворители през 2012г.: полиетиленгликол-

10,4т; пропиленгликол-0,4т; глицерин-1,8т. Количествата са идентични с предходните 
години. Полученият продукт се реализира на вътрешния пазар. 

За отопление се използва котел на твърдо гориво с топлинна мощност 70kw. 
При проверката беше представена справка за използваните органични 

разтворители за календарната 2013 г.  
 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
           Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
дейността на дружеството се генерират следните производствени отпадъци, 
класифицирани по Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 
1.150101 - хартиени и картонени опаковки  
2.150102 - пластмасови опаковки 
3.180107 - химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 180106*, 
генерирани от дейността на микробиологичната лаборатория  
4.160304 – неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 160303* от бракувани 
партиди и неизползвани  
5. 160306 – органични отпадъци от бракувани партиди и неизползвани материали      
       Отпадъците от дейността на микробиологичната лаборатория се предават на фирма 
„Екома” ЕООД-гр. София и се обезвреждат в инсинератора на ПУДООС. Представен е 
документ за предаденото количества отпадък и договор с посочената фирма. 
        Отпадъците от хартиени и картонени опаковки се съхраняват в обособено за целта 
помещение и се предават на фирма на базата на договор, представен по време на 
проверката. Отпадъците с код 160306 също се предават на „Екома” ЕООД. За 
предаденото количество отпадък през 2013г. е представен Идентификационен документ. 
        Отпадъците от опаковки от входящите суровини и материали се използуват 
многократно и за собствени нужди.          
        Отчетната книга за образувани отпадъци се води, съгласно изискванията на Наредба 
№2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците. 
        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” 
 
„Арси Козметикс” ЕООД произвежда козметични продукти и екстракти, 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,  
полиетилен терефталат, стъклени, 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 
колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки.  
 При проверката се установи: 
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1. Води се вярна 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. 

2. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 2013г., като 
същите количества са и  фактурирани от нея. 

3. Дължимите лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара 
опаковки  през 2013г. са платени. 

        

 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/ и Регламент 1272/2008 /CLP/    

Статут спрямо Регламент REACH – производител и потребител по веригата. 
Фирмата е извършила предварителна регистрация на 10 бр. растителни екстракти в 
тонажна група 1-100 тона с краен срок за извършване на регистрация през 2018 
г.Представен бе инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси, 
произвеждани, употребявани и съхранявани на територията на дружеството, както и 
списък с доставчиците. 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. Представени са 
информационни листове за безопасност (ИЛБ) на употребяваните в обекта вещества и 
смеси на български език, съдържащи 16 раздела. ИЛБ за екстрактите, произвеждани от 
фирмата са изготвени съгласно изискванията на чл.31 от REACH и Регламент 1272/2008 
/CLP/. Дружеството е извършило нотификация на 10 бр. екстракти, съгласно чл. 40 от 
Регламент 1272/2008/ЕС.  
2. 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. Изготвени са инструкции безопасно съхранение на 
химикалите, съгласно чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и 
смеси.Изготвена е  оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно чл.9 на 
Наредбата. 

 
  

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 Не бяха дадени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 


