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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАД 

 

от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Цех за 

производство на билкови екстракти и козметика” с оператор „Арси козметикс” ЕООД, 

гр. Рудозем 

 

        На 11.04.2019г. (Констативен протокол №БР-18/11.04.2019г.) на основание Заповед № 

РД – 08 – 29/25.03.2019год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Арси козметикс” ЕООД, гр. Рудозем 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

        1. Компонент „Води” 

        2. Компонент „Въздух” 

        3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

        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 водите /ЗВ/ ; 

        2.Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 

        3.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ ; 

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

Регламент (ЕО) № 1907/2006г., относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали-REACH, Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

Предмет на дейност на „Арси козметикс” ЕООД  е производство на растителни 

екстракти и козметика. Производствената база  на дружеството е в с. Елховец, общ.Рудозем.  

Предприятието е сертифицирано по EN ISO 9001:2008-система за управление на качеството  

и EN ISO 22716 – добра производствена практика за козметични продукти. 

           Обект на проверката са: 

           - Съоръжения за пречистване на производствени  и битово-фекални   отпадъчни води; 

           -Употребата на разтворители – отчетност, климатични инсталации  и видове хладилни 

агенти; 

            - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци, отчетност, 

наличие на договори за предаване, финансов контрол на такси за масово разпространени 

отпадъци; 
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           - Складове за съхранение на  химикали, информация по веригата на доставки. 

 

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 

1.Компонент „Води” 

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

формиращи отпадъчни води. 

Формираните отпадъчни води на обекта са обособени в 3 потока - от 

производствената дейност на обекта, от битово-фекален характер и дъждовни условно чисти 

води. 

Производствени отпадъчни води от дейността на цеха се формират от измиване на 

машини и съоръжения. След измиването, през подови сифони отпадъчните води постъпват в 

бидон с вместимост 1 м3, след което през площадковата канализация се отвеждат в 3 бр. 

цистерни с обща вместимост 36 м3, като периодично се източват от „В и К” ЕООД – 

гр.Смолян, съгласно сключен Договор с В и К оператора. Последно цистерните са източени 

(12 m3) на 05.03.2019г., съгласно представена фактура  на „В и К” ЕООД – гр.Смолян, като 

водите се извозват в ГПСОВ-Рудозем за пречистване. При проверката се констатира, че в 

цистерните има свободен обем и около тях няма разливи на непречистени отпадъчни води.      

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от административната сграда и от 

цеха, в който работят около 20 души. Битовите води постъпват в попивна яма, която е 

реконструирана и въведена в нормално експлоатационно състояние. Около нея няма следи от 

замърсяване. 

Дъждовните води от площадката, които са условно чисти, гравитачно се оттичат в 

близкото дере, приток на р.Елховска. 

 

2. Компонент „Въздух” 

     На обекта има монтиранa една климатична инсталация  заредена с фреон R410А, с 

количество 5 кг., за поддържане на микроклимата в помещение за съхранение на готова 

продукция. За климатичната инсталация се води „Досие на системата“, в което се отразяват 

извършените проверки за херметичност и допълвания на хладилен агент, съгласно 

изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи 

парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на 

флуорсъдържащи парникови газове. 

Отоплението на обекта се извършва с водогреен котел с мощност 70 KW. През зимния 

сезон на 2018-2019 г. е сменен вида на горивото, като дървата са заменени с домбаски 

въглища в разфасовки по 25 кг. 

 

3.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 дружеството на площадката се генерират отпадъци, класифицирани        

съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 

  -  код  15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

  -  код  15 01 02 -  пластмасови опаковки; 

  -  код  15 01 04 – метални опаковки; 

  -  код  20 01 02 – стъкло; 

  - код 18 01 07 – химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06*/от   

микробиологичната лаборатория/ 

Отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени места, съгласно нормативните 

изисквания. Образуваните отпадъци се предават на юридически лица чрез договори. 
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Отпадъците от опаковки от получените суровини и материали се използват за многократна 

употреба. 

 Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

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

като копие от същия се представи при проверката.   

 

 „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

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

опаковки през 2018г. и първото тримесечие на 2019г. се установи: 

        „Арси Козметикс” ЕООД произвежда козметични продукти и екстракти, които 

реализира на вътрешен и външен пазар опаковани. 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 (обн. в ДВ 

бр. 53/2012 г.). За изпълнение на задълженията си дружеството има сключен договор с 

организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  Водена е отчетност за пуснатите 

на пазара опаковки, съгласно нормативните изисквания. Отчетени са на организацията 

посочените количества опаковки в месечните справки- декларации за 2018 г., като същите са 

фактурирани от нея. Последната фактура е от 07.01.2019г. Отчитането е на  календарно 

тримесечие. 

        Платени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара 

опаковки до края 2018 г. При проверка на представените справки за извършените продажби 

на продукция, справките за внос и ВОП се установи, че правилно е начислявана и заплащана 

такса за пуснатите на пазара опаковки през проверявания период.  

       

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

       Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси. 

       1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата – потребител по 

веригата. Фирмата е извършила предварителна регистрация на 10 бр. екстракти с краен срок 

на регистрация 31.05.2018 г. Дружеството декларира, че няма да извърши същинска 

регистрация, тъй като не е достигнат прага  за регистрация от 1 тон годишно за всяко 

вещество. Представен е инвентаризационен списък на използваните химикали и списък на 

доставчиците актуални към момента на проверката. Дружеството декларира, че не се 

извършва внос на химични вещества и смеси и няма задължение да извърши регистрация по 

Регламент 1907/2006 г. /REACH/.  Представени бяха ИЛБ на български език в съответствие с 

чл. 31 от Регламент 1907/2006 г. и списък на растителните екстракти, които дружеството 

произвежда. 

       2. Контрол по Регламент 1272 /SLP/-представени бяха нотификации за 10 броя 

растителните екстракти, които се произвеждат от дружеството. 

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

смеси. Химикалите се съхраняват в специално обособено помещение с непропускливи под и 

стени без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са  

инструкции за съхранение и употреба съгласно чл. 4 от Наредбата за реда и начина на 

съхранение на ОХВС. 

 

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

        От  извършената проверка на „Арси козметикс” ЕООД се установи, че дейността на 

обекта съответства на изискванията на Закона за водите /ЗВ/, Закона за чистота на 

атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от 
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вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), 

Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

- Няма 

   

VII. Дейности по последващ контрол 

- Няма 

 

 

 

По време на проверката от страна на оператора присъства Зоя Шейкова – счетоводител на 

„Арси козметикс“ ЕООД 


