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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 13.03.2019 г. (Констативен протокол №ПД-01/13.03.2019 г.), на основание Заповед 

№ РД – 08 – 12/13.03.2019 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.   Фактор на въздействие „Отпадъци” 

      3.   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 управление на отпадъците /ЗУО/;  

3.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;  

2.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.  

3.Складове за сьхранение на химикали. Информация по веригата на доставки. 

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. 
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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 

поток преминава през два филтърни елемента за пречистване и е изведен с изпускателно 

устройство (комин) над покривната конструкция. При проверката не се констатираха 

замърсявания с прахообразни вещества по покривната конструкция и около сградата. До 

момента няма извършени собствени периодични измервания на емисии изпускани в 

околната среда по показател „Прах“. 

 На обекта за производствени нужди има монтирани 15 броя инсталации заредени с 

хладилни агенти, както следва: 

 - 4 броя заредени с фреон R 22 с количества от 4 до 18 кг., извършени проверки за 

херметичност на 13.04.2018 г.; 

- 6 броя заредени с фреон R 410 А с количества от 3,3 до 4,2 кг., извършени 

монтажи и проверки за херметичност на 13.04.2018 г.; 

 - 4 броя заредени с фреон R 407 с количество 2,8 кг., с извършена проверка за 

херметичност на 13.04.2018 г.; 

 - 1 брой заредена с фреон R 134 с количество 3,5 кг., с извършена проверка за 

херметичност на 13.04.2018 г.; 

 От извършените проверки за херметичност не са констатирани течове на хладилен 

агент от инсталациите, като проверките са извършени от лицензирано лице. В РИОСВ-

Смолян е представен Годишен отчет за използвани количества ФПГ и ОРВ през 2018 г. 

 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление 

на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

От дейността на предприятието се генерират следните отпадъци: 

- код 15 02 03 – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла; 

- код 15 01 05 – композитни опаковки; 

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- код 13 01 13* - други хидравлични масла; 

- код 19 08 12 – утайки от биологично пречистване на отпадъчни води; 

- код 17 04 05 – желязо и стомана; 

- код 20 01 21* - флуоресцентни тръби; 

- код 20 01 27* - бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли съдържащи опасни вешества; 

- код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 

- код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 

За образуваните отпадъци има утвърдени от РИОСВ-Смолян работни листове за 

класификация. Отпадъците се съхраняват на обособени места, както в закрити помещения, така и на 

открито. Има поставени обозначителни табели за вида и кода на отпадъка. При проверката се 

представиха договори с юридически лица, за предаване на образуваните отпадъци. Води се отчетност 

съгласно нормативните изискания. 

Дружеството има предаден годишен отчет за 2018г. в ИАОС гр. София.  

          

3.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.   

Представен е инвентаризационен списък на използуваните химикали, актуален към 

момента на проверката. Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и 

смеси и няма задължения за извършване на регистрация по Регламент REACH и 
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нотификация, съгласно изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP). Представени бяха ИЛБ 

в съответствие с Регламент 830/2015. 

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 единия 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. 

От края на 2018г. в производството са въведени нови продукти, за които се доставят 

нови химикали и смеси, които не са включени в оценката за безопасност на опасните 

химични вещества и смеси. В тази връзка е дадено предписание за извършване на 

актуализация на оценката за безопасност. 

 

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 управление на отпадъците /ЗУО/. За констатирани 

пропуски по прилагане на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/  и Закона за 

защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, са дадени 

предписания. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

 На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от ЗООС и чл.26 от ЗЧАВ се дават 

следните предписания: 

 1. Да се извърши собствено периодично измерване на изпусканите емисии в околната 

среда от аспирационната инсталация в цех „Пасти за зъби“ по показател „Прах“, съгласно чл. 

11 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници. 

 2. Да се представят в РИОСВ-Смолян „Протоколите от изпитване“, след извършване 

на измерванията на аспирационната инсталация. 

           Срок: 31.05.2019 г. 

        Отг.: Красимир Митев - 

        изпълнителен Директор 

 

3.Да се актуализира оценката за безопасност на съхранение на химикалите в 

съответствие с класификацията им по Регламент 1272/2008. Копие от оценката да се 

представи в РИОСВСмолян 

Срок: 25.03.2019 г. 

        Отг.: Красимир Митев - 

        изпълнителен Директор 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

 


