
 
Д О К Л А Д  

 
ОТНОСНО:  Извършена на 06.07.2010 г. проверка  на „БЪЛГАРСКА РОЗА”  АД 
Карлово площадка Карлово 
 
На основание Заповед РД - 103 / 02.06.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с 
изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2010 год. 
на 06.07.2010 год.  е извършена комплексна проверка на на „БЪЛГАРСКА РОЗА”  АД  гр. 
Карлово ул. „Индустриална зона” № 1.  
"Българска роза " АД - Карлово е утвърден производител на парфюмерийно-кометични 
продукти; парфюмни композиции; ароматични композиции за паста за зъби; соуси и 
композиции за тютюневата промишленост. В предприятието е внедрена система за управление 
на качеството ISO 9001:2000. 

 
 

 
 
 Проверката е извършена от екип в състав: 
 
1. инж.Величка Иванова Хаджитодорова – гл. експерт „Контрол по разрешения за заустване на 
отпадъчни води” – координатор на комплексна проверка  
2. Даниела Йорданова Грънчарова – гл. експерт „Контрол горивни инсталации”  
3. Анита Станиславова Борисова   -  гл. експерт „Програми и проекти за управление на битови 
отпадъци и закриване на нерегламентирани сметища”       
4. Дора Лалова Янкова – мл. експерт  „Опасни химични вещества и управление на риска” 
1.Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на 
обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда, както и изпълнение на условията в разрешителните по  ЗВ и ЗУО с цел недопускане  
замърсяване  на околната среда. 
2.Проверени инсталации и дейности: 
Цех за производство на козметика – тубопълначно, участък за производство на соуси, участък 
за опаковка на парфюми, склад за съхранение на суровини за производство на козметични 
продукти; ПСОВ за биологично пречистване на битови и производствени отпадъчни води; 
котелна централа с резервоари за гориво /мазут/ 2 бр. по 200 м3.  със земно насипна обваловка   
3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух – за производствени нужди се експлоатира котелна централа  с 2 бр. 
котели тип ПКМ 6,5. Дружеството притежава утвърден от РИОСВ- Пловдив план за собствен 
мониторинг  на емисиите на вредни вещества формирани  от експлоатация на енергийните 
източници. През м. ноември 2009 год. са проведени собствени периодични измервания по 
смисъла на глава V от Наредба №6/1999 г., като резултатите са представени пред РИОСВ в 
нужния формат.  
 



3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – "Българска роза " АД има издадено Разрешително за 
ползване на воден обет с цел заустване на отпадъчни води № 300692 / 17.01.2005 год. 
продължено с Решение № 231 /04.03.2008 год. от БДУВ ИБР- Пловдив. Отпадъчните води 
формирани от дейността на обекта се пречистват в пречиствателна станция за биологично 
пречистване. Приемник на отпадъчните води съгласно РЗ е  р. Батово дере. Обектът е включен 
в списък на обектите , формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и контролно 
информационната система за състоянието на отпадъчните води, утвърден със Заповед № РД 
869/2009 год. на Министъра на околната среда и водите. От страна на дружеството не е 
проведен предвиденият в РЗ собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за изтеклия 
период на 2010 год. Представен е платежен документ за платена такса за заустване на 
отпадъчните води за 2009 год. 

 
3.3.Фактор отпадъци – "Българска роза” АД  притежава Разрешително за дейности с 

отпадъци № 09-ДО-030-02/ 12.06.2006 г. издадено от РИОСВ- Пловдив. При проверката се 
констатира, че на територията на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци, 
които не са включени в притежаваното разрешително – от дейността в ремонтната 
работилница и сервизната сейност на притежаваните МПС. Не са създадени условия за 
временно съхранение на формираните от дейността на площадката отпадъци съгласно 
изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна уредба и условията в разрешението. Не се 
води отчетност във вид и по начина определен по чл. 25 от ЗУО и Наредба  № 9 от 2004 год. Не 
са представени договори с фирми , на които се представят генерираните от дейността отпадъци 
за последващо третиране, оползотворяване и/или обезвреждане.”Българска роза” АД 
изпълнява задълженията си по оползотворяване на отпадъците от опаковки, участвайки в 
колективна система с „Екобулпак” АД София.  
На територията на обекта се констатира нерегламентирано съхранение на открито на химични 
вещества и препарати с неизяснен произход и състав, гориво и отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, за които не беше представена съответна документация. Част от тревната площ, 
върху която се намират съдовете е рамърсена от  изтичане на съдържанието им. 

 
3.4. Фактор опасни химични вещества – представен е инвентаризационен списък на 

употребяваните и съхранявани химични вещества и препарати за 2009 год. в обекта. 
Дружеството е извършило предварителна регистрация съгласно изискванията на Регламент 
1907/2006 год. на осем вещества. Представени са информационни листове за безопасност 
/ИЛБ/ от доставчиците на химични вещества и препарати с  информация по 16 раздела на 
български език.  
В изпълнение на мерките  за управление на риска  посочени в ИЛБ, изходните суровини за 
производство на козметични продукти се съхраняват  в сухи складови помещения в 
оригинални опаковки. Фирмата не използва вещества от кандидат списъка за включване в 
Приложение ХІV на Регламент 1907/2006 год.  и не употребява вещества, за които има 
рестрикции.  
На територията на обекта се констатира нерегламентирано съхранение на открито на химични 
вещества и препарати с неизяснен произход. В част от съдовете / бидони/  видно от етикетите 
върху, тях се съхранява тютюнев соус – ТИР 91, който не се съхранява съгласно мерките 
посочени в ИЛБ. 

 
4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следв: 
 да се актуализира и допълни програмата за управление на дейностите по отпадъци 

съглласно ЗУО /ДВ бр.41 от 01.06.2010 г. в срок до 01.08.2010 год  
 да се класифицират и преместят съдовете с химични вещества и препарати съгласно 

изискванията на екологичното законодателство в срок до 01.08.2010 год  
 да се почистят замърсените участъци и писмено се уведоми РИОСВ- Пловдив в срок до 

01.08.2010 год  
 

Отговорник по изпълнение на направените предписания е Прокуриста на "Българска роза " АД 
Карлово. 
 



5.Съответствие, последващ контрол 
За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време 
на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и 
отговорник.  

Проверка  за изпълнение  на дадените  предписания ще се извърши  в края на м. август  2010 
год. от експерти, участвали в комплексната проверка на 06.07.2010 г  
 
Д. ДИМИТРОВ ………………………. 
 
ЗА ДИРЕКТОР: Съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите 
РД-186/25.02.2010г. 
 
 

 
 

 
 
 


