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Утвърдил: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ – Смолян 

 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

от комплексна проверка на  обект: „Предприятие за производство на козметични продукти“ 

гр.Рудозем на „Рубелла бюти”АД-гр.Рудозем, Община-Рудозем 

 

 На 18.05.2016г. (Констативен протокол №ПД-014) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД – 07 – 21/11.03.2016год. на 

директора на РИОСВ на обект: „Предприятие за производство на козметични продукти“ 

гр.Рудозем на „Рубелла бюти”АД-гр.Рудозем, Община-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” 

5. Екологична отговорност 

6. Фактор „шум“ 

 

II. Цел на проверката: 

Текущ контрол за: 

1.Изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

поднормативната уредба към него, емисионен контрол на отпадните газове. 

2.Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

поднормативната уредба към него.  

3. Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, 

Глава Седма на Закона за опазване на околната среда, Регламент 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ 

 

ІІI.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 

 Обект на проверката са: 

1. Проверка на ПКЦ, обеми за съхранение на гориво, отпадни газове емитирани в 

атмосферния въздух и климатични инсталации с над 3кг фреон; 
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2.Отпадъчни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение, вземане на 

контролни проби на вход и изход ПС 

 2.Складове и площадки за съхранение на отпадъците, водене на отчетност по Наредба 

1 за реда и образците, по които се предоставя информация  за дейностите с отпадъци, 

договори за предаване на отпадъците. Правилно начисляване и заплащане на продуктови 

такси за МРО. 

3.Складове за съхранение на опасни химични вещества и информация по веригата на 

доставки.  

 

ІV.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства, констатирани 

нарушения на екологичното законодателство: 

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.  

 

По компонент „Въздух“ 

Представен е годишен отчет за хладилни и климатични машини с над 3кг фреон. Съгласно 

представеният отчет в дружеството има 10 бр. машини: 

- Чилър за студена вода, вещество R22 – 18 кг., проверена за херметичност на 07.05.16 г. 

- Чилър за студена вода, вещество R22 – 8 кг., проверена за херметичност на 07.05.16 г. 

- Хладилен охладител, вещество R22 – 4 кг., проверена за херметичност на 07.05.16 г. 

- Хладилен охладител в темперна зала, вещество R22 – 4 кг., проверена за херметичност 

на 07.05.16 г. 

- Изсушител за въздух, вещество R22 – 10 кг., проверена за херметичност на 07.05.16 г. 

- Климатик, вещество R410 – 6 кг., проверена за херметичност на 07.05.16 г. 

- Климатик в помещение на ГРВ, вещество R410 – 5 кг., проверена за херметичност на 

07.05.16 г. 

- Климатик „Мидея” – машина за листовки, вещество R410 – 5 кг., проверена за 

херметичност на 07.05.16 г. 

- Климатик „Нипон”, вещество R410 – 3,300 кг., проверена за херметичност на 07.05.16 г. 

- Изсушител за въздух, вещество R134А – 3,500  кг., проверена за херметичност на 

07.05.16 г. 

За всички инсталации е констатирано: Няма теч на вещество в системата. 

Проверките за херметичност са извършени от оторизирано лице със сертификат за 

правоспособност №109/01 юни 2014 г., валиден до 01 юни 2019 г. на името на г-н Искрен 

Молов. 

Предприятието е запознато с указанията за действие при прекратяване на ползването на 

HCFC. 

Няма промяна в котлите, инсталирани в Дружеството – 2 бр. котли, работещи на 

нафта с мощности съответно 180 kW и 8 kW.  

Резервоари за нафта – 2 бр. с обеми: 8 куб.м. и 6 куб.м. 

 

По компонент „Води“ 

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, 

формиращи отпадъчни води.  

При настоящата проверка се констатираха следните факти и обстоятелства: 

Производствените отпадъчни води от производствената дейност на предприятието 

постъпват през площадковата канализация в ЛПСОВ. След пречистването им се заустват в 

градския канализационен колектор на гр.Рудозем.  

ЛПСОВ представлява система от басейни за коаголация с флокуланти и 2 бр. 

резервоари за допълнително утаяване. Пречистените отпадъчни води се заустват в колектора 

на гр.Рудозем съгласно условията, поставени в РЗ№01-009/2015г. издадено от „В и К” ЕООД 

– гр.Смолян, с краен срок на действие 28.08.2018г.  
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Дружеството е извършило собствен мониторинг на отпадъчните води за 2016г. От 

представените Протоколи от изпитване №49/4.04.2016г. и №ИОА-024/22.04.2016г. на 

акредитирана лаборатория към Аграрен университет – Пловдив не се установиха 

надвишения на ПДК, заложени в РЗ№01-009/2015г. 

Наличните флокуланти към момента на проверката са около 500кг калциева основа. 

Взети са еднократни водни извадки – 2l – отпадъчна вода на вход и изход ЛПСОВ за 

оценка на пречиствателния ефект на съоръжението, в присъствие на представител на 

дружеството, и предаден за анализ в РЛ-Смолян към ИАОС. 

Относно течовете на непречистени отпадъчни води през фугите на каменната 

подпорна стена, констатирани при предишна проверка на 05.04.2016г. се установи, че все 

още не са преустановени. Заустват се в р.Арда непречистени отпадъчни води с характерен 

мирис и цвят от дейността на предприятието, с което считам, че дадените предписания с наш 

изх.№КПД – 17-40/6.04.2016г., да се извърши проверка на черпателния резервоар за 

водоплътност и проверка на канализацията за производствени отпадъчни води за 

водоплътност, не са изпълнени. Внесено е възражения от „Рубелла бюти“ЕООД, относно 

причините за неизпълнение на предписанията, а именно невъзможност за откриване 

произхода на теча, поради ежедневни валежи и високи подпочвени води. Прието е 

предложението на оператора за изясняване на причините и прекратяване на теча в срок до 

30.08.2016г.  

Битово-фекалните отпадъчни води от сградите постъпват в ГК-Рудозем без 

пречистване. 

Дъждовните води са условно чисти и се заустват на самотек в р.Арда. 

На дружеството е съставен АУАН на 26.02.2016г. по Закона за водите за изпускане на 

отпадъчни води в р.Арда, съдържащи вредни и опасни вещества, в нарушение на 

Наредба№6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Източника на замърсяването е 

авариен преливник при входа на ЛПСОВ на предприятието. 

 

По фактор на въздействие „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*,  

- пластмасови опаковки – 15 01 02; 

- оловни акумулатори от електрокарите – 16 06 01*, 

- маслени филтри – 16 01 07; 

- абсорбенти – 15 02 03; 

- дървесни опаковки – 15 01 03; 

- пластмаси – 20 01 39. 

Генерираните производствени отпадъци се събират разделно на мястото на 

образуване. Има издадена Заповед №116/07.11.2008г. за събиране, вътрешно-фирмено 

извозване, предварително третиране и съхраняване на производствените и опасните 

отпадъци. В изпълнение на заповедта в производствените цехове са разположени 20 

комплекта от разноцветни съдове за разделно събиране, съответно жълт за хартия, червен за 

първични опаковки и сив за ламинатно фолио. След приключване на смяната събраните 

отпадъци се извозват на две площадки за предварително третиране (сепариране и балиране) 

и временно съхраняване до предаването им за транспортиране и оползотворяване. Двете 

площадки са покрити и оборудвани с балировачки. 

Отпадъците от отработени масла, маслени филтри и излезли от употреба 

акумулатори се съхраняват в затворено помещение в метални варели. Луминисцентните 

лампи се съхраняват самостоятелно в заключено помещение. Металните и дървесни 
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отпадъци се съхраняват на открити площадки. Местата за съхранение са обозначени с табели 

с код и наименование на отпадъка. 

 Утайките от биологично третиране на отпадъчните води се съхраняват в 

пластмасови бидони в близост до пречиствателната станция, предават се за обезвреждане на 

Общинско депо - Рудозем.  

 Отпадъците се предават за третиране (оползотворяване и обезвреждане) съгласно 

договори, които бяха представени по време на проверката: 

- ”Хамбургер Рисайклинг България”ЕООД - Договор от 04.01.2016г. за предаване на 

отпадъци от опаковки (хартия и пластмаса); 

- „Ник Стил” ООД – Договор от 01.09.2015г. за предаване на отработени 

хидравлични масла; 

- „Рудопласт” ЕООД – Договор от 01.09.2015г. за предване на ламинатно фолио; 

- „Екомед 3Т” ЕООД – Договор от 05.01.20016г. за предаване на луминисцентни 

лампи.  

Образуваните и предадени отпадъци се водят в отчетните книги, заверени от 

РИОСВ-Смолян. Книгите се водят редовно и точно. Количествата на съхранени отпадъци, 

съвпадат с тези посочени в отчетните книги. 

Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

Проверката се извършва съгласно спазване на изискванията за правилно начисляване 

и заплащане на продуктова такса, регламентирани в Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

     „Рубелла Бюти” АД гр. Рудозем е производител на козметични продукти, които 

реализира на вътрешен и външен пазар. Върху опаковките  на продуктите има маркировка за 

нейното рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена и 

маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно приложения №3 и № 

4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

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. „Рубелла Бюти” АД    изпълнява своите задължения 

чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки.  

     При проверката на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите на пазара 

опаковки от 01.04.2015 г. до 31.03.2016 г. се установи: 

1. Водена е 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.53/2008г. с изм. и доп.). 

      При проверка на теглата на някои продукти се установи, че са описани във 

Вътрешнофирмената спецификация правилно.  

2. Отчетени са на организацията посочените в месечните справки- декларации 

количества опаковки, като същите са фактурирани от нея. 

3. Платени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара 

опаковки до края на м. Март  2016 г. 

 

По фактор на въздействие „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. 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 
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регламент REACH и за тяхната нотификация, съгласно изискванията на Регламент 1272/2008 

(CLP).   

Представени бяха ИЛБ за всички химикали, предоставени от доставчиците на български език 

и в съответствие Регламент  453/2010. 

 2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси.Дружеството представи актуална оценка на безопасност на съхранението на 

използваните опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 4 от Наредбата. 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. 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. 

3.Контрол  по Глава Седма от Закона за опазване на околната среда - Дружеството 

употребява и съхранява вещества, включени в Приложение № 3 от Закона за опазване на 

околната среда. До настоящия момент не е извършена класификация на предприятието в 

съответствие с критериите по Приложение №3, съгласно чл. 103, ал.2 от ЗООС. 

Екологична отговорност 

  Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а 

именно т.4 от Приложение №1 към чл.3, Представена бе собствена оценка за възможни 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно 

Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за 

 

V.Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на Предприятие за производство на козметични продукти, 

собственост на „Рубелла бюти“ АД, гр.Рудозем се установи, че обекта съответства на 

изискванията на Закона за чистотата на въздуха, Закона за управление на отпадъците, Закона 

за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси. По Закона за водите, 

дружеството спазва нормативната уредба относно разрешителни, пречистване и собствен 

мониторинг на отпадъчните води, но поради дефекти в черпателен резервоар към ПС и 

канализацията за производствени води са констатирани течове на непречистени отпадъчни 

води през фугите на каменната подпорна стена и заустват в р.Арда, за което е дадено 

предписание за преустановяване на теча.  

 

VI.Дадени предписания: 

 

1.Да се преустанови теча около бетонирания авариен преливник при ЛПСОВ. 

 

     Срок:30.08.2016г. 

     Отговорник: Красимир Митев – Изп. Директор 

 

2. Да се извърши класификация на предприятието в съответствие с критериите по 

Приложение №3 от Закона за опазване от Закона за опазване на околната среда по образец - 

Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях /ДВ, бр.5 от 19.01.2016 г./. В случай, че предприятието 

се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, в срок до 10.07.2016 г. да се подаде 

уведомление до министъра на  околната среда и водите. Копие от уведомлението да се 

представи в РИОСВ-Смолян до 10.07.2016 г. 

                                                  

 Отговорник: Красимир Митев – изп. директор 
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VII.Дейности за последващ контрол: 

Последваща проверка на место за изпълнение на даденото предписание. 

 

VIII.Изпълнение на дадените предписания: 

1.Преустановен е теча около авариен преливник при ЛПСОВ; 

2.С цел предотвратяване на големи аварии при работа с опасни вещества и 

ограничаване последствията от тях, е внесен в РИОСВ-Смолян доклад за извършена 

класификация на предприятието, съгласно която същото не се класифицира с висок или 

нисък рисков потенциал.   

 

Извършили проверката: 

1.инж.Павлина Димчевска – директор на дирекция „КПД“, 

2.инж.Тодор Каров -  главен експерт 

3.инж.Румяна Караиванова – гл.експерт  

3.инж. Венета Василева  – главен експерт  

4.Снежана Сантева – главен експерт  


