
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 
 

1/4 

 

 
 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-

smolyan@mbox.contact.bg,  http://smolyan.riosv.com;  Директор: 0301/60-113, 

Експерт: 0301/60-109;  Fax: 0301/60-119; 
 

 
 

 

 

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 07.04.2021 г. (Констативен протокол № ВВ-005/07.04.2021 г.), на основание Заповед 

№ РД – 08 – 28/22.03.2021 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”; 

      4.   Екологична отговорност; 

 

ІІ.Цели на проверката 

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

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

подзаконови нормативни актове; 

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

подзаконови нормативни актове;  

3.Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и подзаконови нормативни актове; 

4. Изпълнение изискванията на Закона за отговорността за предотвратяването и 

отстраняването на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и подзаконови нормативни актове;   

 

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

1. Отопление, вентилационни уредби, хладилни и климатични инсталации;  

2. Вид и количество на производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност по 

Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  

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

4. Дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяването и 

отстраняването на екологични щети. 
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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. 

 

1. Компонент „Въздух” 

 Контрол по Регламент № 517/2014 г. 

 За производствените нужди на обекта има монтирани 16 броя инсталации, заредени с 

хладилни агенти, както следва: 

 - 4 инсталации, заредени с фреон R 22 с количества от 4 до 18 кг., с извършена 

проверка за херметичност на 24.06.20 г. и 23.12.20 г.; 

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

монтаж и проверка за херметичност на 24.06.20 г. и 23.12.20 г.; 

 - 5 инсталации, заредени с фреон R 407А с количество от 2,8 кг. до 3,5 кг., с 

извършена проверка за херметичност на 24.06.20 г. и 23.12.20 г.; 

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

херметичност на 24.06.20 г. и 23.12.20 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 2020 г. 

 

 Контрол по Наредба № 1/2005 г. 

 На обекта има монтирана аспирационна инсталация за улавяне на прахообразни 

вещества с мощност 6000 m3/h. След аспирационната система, въздушният поток преминава 

през два филтърни елемента за пречистване и е изведен с изпускателно устройство (комин) 

над покривната конструкция. В момента на проверката не са констатираха замърсявания с 

прахообразни вещества по покривната конструкция и около сградата. През 2019 г., 

дружеството е извършило собствени периодични измервания на аспирационната система, 

който е представен в РИОСВ-Смолян и е оценен съгласно чл. 40 от Наредба № 6 от 

26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 
 За отопление на производствените помещения има монтирани 3 броя котли с 

мощности 190 KW, 180 КW и 90 КW, работещи с дизелово гориво. 

 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 От дейността на предприятието се генерират следните видове отпадъци, за които е 

извършена класификация по  реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците:  

- код 13 01 13* - други хидравлични масла;  

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;  

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки;  

- код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали;  

- код 15 01 05 – композитни / многослойни опаковки;  

- код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени 

с опасни вещества; 

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

облекла;  

- код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии;   

- код 17 04 05 – чугун и стомана;  

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

- код 20 01 21* - луминесцентни тръби. 

 Констатирано бе, че за 2020 г.  и от началото на 2021 г. до настоящият момент, няма 

образувани отпадъци с кодове: 17 04 05, 16 06 01* и 20 01 21*. 
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Всички образувани отпадъци се съхраняват разделно, на отредените за това места, 

обозначени с табели с код и наименование. Генерираните опасни отпадъци се съхраняват в  

закрити помещения с оторизиран достъп, съгласно нормативните изисквания. 

При проверката бяха представени договори за предадени отпадъци, съгласно 

разпоредбата на чл. 8, ал.1 от ЗУО. 

 Води се отчетност на хартен носител, съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за 

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

реда за водене на публични регистри. Дружеството е извършило регистрация в НИСО, като в 

тази връзка бяха дадени указания за водене на електронна отчетност след 01.04.2021 г. 

 Към момента на проверката, на площадката има 4 бр. хладилно оборудване, 

съдържащо фреон R22, като само една инсталация е в експлоатация. Няма извлечен и 

съхранен фреон като отпадък. Общото количество на фреон R22 в четирите инсталации е 36 

кг. 

 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

Контрол по Регламент (ЕО)  №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата - формулатор на 

смеси. По време на проверката бе представен списък с използваните вещества и списък на 

доставчиците, съгласно утвърден формат. 

Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси и няма 

задължение да извърши регистрация по Регламент REACH  и нотификация по Регламент 

Регламент(EО) №1272/2008 (CLP). 

Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с Регламент (EО) 

№830/2015. 

Извършена бе проверка на разширен ИЛБ на бензилов алкохол, който се използва при 

производството на дезифектанти. Не се констатираха отклонения от мерките за контрол в 

околна среда за съответната употреба. 

Не се констатира употребата на вещества, включени в Приложение XIV и 

Приложение XVII на Регламент REACН. 

Контрол по глава седма, раздел първи  от Закона за опазване на околната среда 

 На площадката се употребяват и съхраняват вещества, включени в Приложение № 3 

от Закона за опазване на околната среда. В изпълнение на разпоредбите на  чл. 103, ал.1 и 

ал.2 от ЗООС, дружеството е изготвило доклад за класификация, съгласно който не се 

класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. Към момента на 

проверката няма несъответствия между данните в доклада и наличните  количества опасни 

вещества и опасни отпадъци на площадката.  

  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 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. Налични са инструкции за безопасно съхранение на химикалите. 

По време на проверката бе представена заповед за определяне на отговорни лица за 

съхранението на химикалите и  програми за обучението им, както и  актуална оценка за 

безопасност на съхранението, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредбата. 

 

4. „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, т. 1 от Закона. По време на проверката бе  

представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични 
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щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 г. /ДВ, бр. 96/2008г./ за вида на 

превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния 

размер на разходите за тяхното изпълнение. 

 Към настоящия момент, от дейността на дружеството не е възниквала непосредствена 

заплаха за екологични щети и причинени такива. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

        От  извършената проверка на „Рубелла бюти“ АД  е установено, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона 

за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и Закона за 

отговорността за предотвратяването и отстраняването на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ и 

подзаконовите нормативни актове.  

  

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


