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                              ДОКЛАД 
  

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 14.05.2015г. на „Рубелла Бюти” АД-
гр. Рудозем 
 
Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-30 от 
23.03.2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян. 
 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 

съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 
2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 

разрешителни. 
3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията 

в съответното разрешително. 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
1. Хладилни инсталации с над 3 кг фреон; 
2. Спазване на НДЕ на ЛОС, съгласно Наредба №7/2003 г.; 
3. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води; 
4. Помещения за съхранение на ОХВ и препарати; 
5. Площадки за съхранение на производствени и опасни отпадъци; 
6. Такси за масово разпространени отпадъци 
 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
Основна дейност на дружеството е производство и търговия на козметични 

продукти и опаковки за козметичната промишленост. Произвеждат се около 900 
артикула козметични продукти. 

„Рубелла бюти” АД е акредитирана по ISO – 14001.  
През изтеклата година са въведени в експлоатация новоизградените обекти: 
- цех за производство на паста за зъби; 
- складове за готова продукция и опаковки с площ 1400м
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- обслужваща сграда със столова и барче за персонала. 
Персонала на дружеството в момента е 230 служители. В гр.София дружеството 

има офис, където са разположени логистиката и управлението. 
 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
Отоплението в дружеството се осъществява от котли DE DITRICH с мощност 

180квт и 80 квт. Котлите работят с нафта. Резервоарите за нафта са съответно 8м
3 

и 
6м

3 
. 

Хладилните и климатични. машини с над 3 кг хладилен агент в дружеството 
са: 
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- чилър с R22-18кг, недействащ 
- чилър с R22-8кг, действащ 
- климатична система с R22-4кг, недействащ 
- климатична система с R22-4кг, недействащ 
- изсушител за въздух с R22-10кг, действащ 
Всички цитирани по-горе машини са проверени за херметичност на 

20.05.2014г. Проверките са извършени от Искрен Молов със сертификат №109 от 
1.06.2009г. Проверките не са констатирали пропуск на хладилен агент. Всички 
машини са проверени за херметичност на 07.05.2015г. Проверките са извършени 
отново от Искрен Молов и в досиетата няма  отразени течове и добавяне на фреон. 

В дневниците на инсталациите има вписани 3 нови машини. Две през 2014г и 
една през 2015г. Машините са с R 410 и са съответно с 6кг; 6кг; и 5кг. Машините са 
инсталирани за новото производство в края на 2014г и в началото на 2015г. 
Разположени са в съблекалня, ГРВ /Група за развитие и внедряване/ и в помещение 
„Листовки”. Проверките за херметичност на новите машини е от същият техник и на 
същите дати. Новите машини функционират от настоящата година. 

Предприятието е запознато с Указания за действията,  които да се 
предприемат за прекратяване на използването на HCFC 

Дружеството е представило  годишен отчет за 2014г.  
 

2. Компонент „ВОДИ” 
 На обекта се формират три потока води, както следва: 
 - дъждовни води – условно чисти води и чрез площадкова дъждовна 
канализация се заустват в р. Арда гравитачно. 
 - битови отпадъчни води – от санитарните възли в административната сграда 
и производствените цехове, чрез разделна площадкова канализация се заустват в 
ГК-Рудозем. 
 - производствени отпадъчни води – чрез площадкова канализация постъпват 
в пречиствателна станция за физико-химично пречистване. Пречиствателната 
станция се състои от четири басейна за третиране на отпадъчните води с химикали, 
като всеки басейн е с обем 45 м

3
 и са снабдени с бъркалки. След третиране на 

водите и извършване на вътрешен мониторинг, се изпускат в изсушителни полета, и 
след преминаване през дренажна система се заустват в ГК-Рудозем. Има издадено 
Разрешително за заустване, издадено от „В и К“ ЕООД гр. Смолян. 
 Извършва се измерване с водомер на водните количества на отпадъчните 
води между пречиствателната станция и изсушителните полета, за което се води 
редовно дневник за заустените количества. 
 През 2014 г. три пъти е извършен собствен мониторинг от акредитирана 
лаборатория (РЛ-Смолян). В Протоколите от изпитване за 2014 г. няма надвишения 
по показатели, поставени в Разрешителното за заустване.  
 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
На площадката се генерират следните производствени и опасни отпадъци: 
- хартиени опаковки с код 15 01 01 - получават се от суровините; 
- луминесцентни лампи – 20 01 21*; 
-  метални отпадъци – 17 04 05; 
- опаковки от ламинатно фолио – 15 01 05; 
- утайки от биологично пречистване – 19 08 12; 
- отработени хидравлични масла – 13 01 13*, генерират се от шприц 

машините, съхраняват се съгласно изискванията 
- метални опаковки (варели) – 17 04 05 – предават се на физически лица; 
- пластмасови опаковки – 15 01 02; 
- оловни акумулатори от електрокарите – 16 06 01*, съхраняват се съгласно 

изискванията; 
- ИУЕЕО – 20 01 36; 
- абсорбенти – 15 02 03; 
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- дървесни опаковки – 15 01 03; 
- стъкло от лабораториите – 16 01 20; 
- пластмаси – 20 01 39. 

За събирането, вътрешно-фирмено извозване, временно съхранение и 
третиране на отпадъците е издадена Заповед №116/07.11.2008г. от изпълнителния 
директор на дружеството с точни указания и схеми за събиране и съхраняване на 
отпадъците. 

От образуваните пластмасови отпадъци - 50%, при производството на 
опаковки се оползотворяват, като на шприц машините са монтирани мелници и 
получения материал се връща обратно в производството.  Отпадъците от хартия, 
пластмаса, метални опаковки, ламинатно фолио се събират на мястото на 
образуване в съдове и ежедневно се извозват на площадката за временно 
съхранение, разположена в северната част на завода, където периодично се 
извършва предварително третиране - сепариране и балиране.  
 Утайките от биологично третиране на отпадъчните води се съхраняват в 
пластмасови бидони в близост до пречиствателната станция. Отпадъците от 
отработени масла, луминесцентни лампи, акумулатори се съхраняват в затворени 
помещения, съгласно нормативните изисквания. Металните отпадъци и дървените 
опаковки (палети)  се съхраняват на открита площадка. ИУЕЕО се съхранява в 
складово помещение в административната сграда. 
На площадката се водят редовно отчетните книги за образувани и предадени 
отпадъци, съгласно наредбата. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите с отпадъци.  
 Отпадъците се предават за третиране (оползотворяване и обезвреждане) 
съгласно договори, които бяха представени по време на проверката: 

- ”Пет инженеринг”ЕООД - Договор от 01.09.2014г. за хартия и пластмаса; 
- „Ник Стил” ООД – Договор от 01.09.2013г. за отработени хидравлични 

масла и акумулатори; 
- „Мега ресурс” АД – Договор от 20.06.2013г. за ОЧЦМ; 
- „Аи Пи Ер” ООД – Договор от 05.03.2009г. и анекс от 20.05.2013г. за 

хартиени, пластмасови опаковки и от ламинатно фолио. 
Дружеството притежава 5 броя климатично оборудване, съдържащо 

хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22/. Във връзка с това по време на проверката 
бяха дадени указания, относно задълженията на дружеството при прекратяване на 
употребата на оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди. Съгласно 
изискванията на Регламент 517/16.04.2014г. за хлорфлуорсъдържащи парникови 
газове, след прекратяване на експлоатацията на оборудването, съдържащо фреон 
R22, хлорфлуорвъглеводородите се считат за отпадък след 01.01.2015г. и се 
прилагат изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 
„Рубелла Бюти” АД  гр. Рудозем е производител на козметични продукти, 

които пуска на вътрешен и външен пазар. Опаковките, които се използват са от: 
пластмаса, стъкло,   композитни материали, дърво, метал, картон и хартия.  

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 и чл. 9, ал. 1 от 
НООО. „Рубелла Бюти” АД   изпълнява своите задължения чрез 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 (обн. в ДВ бр. 53/ 2008 г.). 

2. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 2014 г. и от 
01.01.2015г. до 31.03.2015г., като същите количества са и  фактурирани. 
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Платени са на организацията дължимите лицензионни възнаграждения за 
пуснатите на пазара опаковки до м. Март 2015 г. включително. 

 

4. Фактор ”ОХВ” 
         Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9, т.16 от Закона за защита на 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).  
 1.Контрол по изпълнение на Регламент 1907/2006 (REACH). Статут спрямо 
Регламента – потребител по веригата. Дружеството декларира, че към момента на 
проверката не извършва внос на химични вещества и смеси от страни извън ЕС, с 
което няма задължения за извършване на регистрация на вещества по регламент 
REACH и за тяхната нотификация, съгласно изискванията на Регламент 1272/2008 
(CLP). Представени бяха инвентаризационен списък на използваните химикали, 
актуален към момента на проверката. Представени бяха ИЛБ за всички химикали, 
предоставени от доставчиците на български език и в съответствие с Приложение II  
от Регламента. Представени бяха документи от доставчиците, доказващи 
извършване на предварителна/същинска регистрация на веществата. Извърши се 
проверка за употребата на вещества, включени в Приложение ХIV на Регламента. 
Не бе констатирана употребата на вещества от Списъка за разрешаване. 
           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 и токсичните химикали. 
Изградени са инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене. Химикалите се 
съхраняват в оригиналните опаковки. 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. Изготвена и представена в РИОСВ-Смолян е  оценка  
за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. Изготвени 
са и инструкции за безопасна работа и съхранение на използваните химикали. 
 
 

Предписания не бяха  дадени. 
  

Извършили проверката: 
 

1. инж.Павлина Димчевска – гл.експерт „УООП” 

2. инж. Костадин Милкотев – гл.експерт  „ОЧВ” 

3. инж. Атанас Василев – ст. експерт „ОВ” 

4. инж.Венета Василева – ст експерт „Управление на ОХВ и КР” 

5. Снежана Сантева – ст.експерт „ПТ” 

 

От страна на „Рубелла бюти” АД, гр. Рудозем по време на проверката 
присъства Тодор Димитров Митев – упълномощено лице – Ръководител 
направление „АСДТ” и Валентина Маркова Бочева – р-л „ИСУ” 
 
 
Утвърдил: 
 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 


