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Утвърдил: 
 

/инж.Д. ИЛИЕВ/ 
Директор на РИОСВ-Хасково 

            
 

Д О К Л А Д 
за извършена комплексна проверка 
на “Крумица” АД, гр. Крумовград 

 
 

На основание Заповед № 52/17.08.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., на 
18.08.2016г. е извършена комплексна проверка на “Крумица” АД, гр. Крумовград със седалище и 
адрес на управление: област Кърджали, община Крумовград, гр. Крумовград, ул. “Съединение“ № 44, 
ЕИК 108006497, представлявано от Георги Стойчев Костов – Изпълнителен директор. 

 
I.    Цел на проверката 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта 

за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда. 
 

II. Проверени инсталации и дейности: 
 Контрол по изпълнение на задълженията по чл.59, ал.1 и чл.14, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО), и придружаващата 
ги документация 

 Климатични инсталации 
 Използвани материали, съдържащи органични разтворители 

 
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

       Предмет на дейност: Ушиване на саи (горна част) за обувки. 
 

1. Опаковки: 
 

         Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и чл.14, ал.1 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО).  
         Извършена е проверка на “Крумица” АД, находяща се в гр. Крумовград, където е констатирано 
следното: “Крумица” АД се занимава с ушиване на обувки – горни части за обувки - саи. Акционерното 
дружество работи на ишлеме за български фирми възложители – фирма „Джампи” ООД - 
гр.Хаджидимово и фирма „Бългериън Шус корпорейшън“ ЕООД – гр. София. Опаковките (от хартия и 
картон - кашони) и материалите, които се използват от „Крумица” АД – гр. Крумовград се предоставят и 
са за сметка на фирмите възложители. “Крумица” АД – гр. Крумовград не пуска на пазара своя 
опакована продукция, както и не осъществява внос и износ на опаковани стоки.           
           
      В момента на проверката бяха представени следните документи: 
 

1. Договори с фирмите  възложители. 
2. Фактури за ушиване на ишлеме, издадени от „Крумица“ АД - гр. Крумовград за периода 2011г. – 

2016г.  
3. Дневници за покупки и продажби на “Крумица” АД – гр. Крумовград за периода 2011г. – 2016г. 
4. Декларация по чл. 313 от Наказателния Кодекс за достоверност на подадените данни. 
 

        “Крумица” АД – гр. Крумовград не дължи продуктова такса за опаковки от опаковани стоки по 
чл.59, ал.1 и чл.14, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и 
отпадъци от опаковки (НООО). 
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2.   Атмосферен въздух:  

 
Проверката се извършва на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с 

извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за 
норми за допустими емисии на летливи органични съединения(ЛОС), изпускани в околната среда, 
главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и 
изискванията  на Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент /ЕО/ №1005/2009 
относно веществата, които нарушават озоновия слой.   

Установените с Наредба № 7 общи изисквания се отнасят до инсталациите, извършващи дейности от 
категориите съгласно Приложение № 1 към нея. Дейността на „Крумица“ АД е производство на саи 
(горна част) за обувки на ишлеме. Операторът е изпълнил задължението си за еднократно докладване на 
количеството вложени разтворители в дейността за предходната година. Подадената информация за 
количеството на използвания разтворител, съгласно подадената декларация за 2015г. е 1.2 т/год. В 
подадената декларация е отразено използваното в производствената дейност вещество: лепило – поли - 
хлоропреново, съдържащо органичен разтворител и процентното съдържание на разтворител в него. 
Консумацията на разтворител за 2015г. е под праговата стойност за консумация на разтворител(ПСКР) 
за категория дейност производство на обувки. 

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на 
регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой се установи, че за 
климатизация на работните помещения в обекта са монтирани 10 бр. климатични системи, като девет от 
тях съдържат по 4.7 кг хладилен агент R 22 и 1 бр. по 3.3 кг. хладилен агент R 22. За климатичните 
системи се водят досиета за техническо състояние, съгл. Приложение № 3. Извършени са проверки за 
херметичност през 2016 г. Проверките за херметичност и дейностите по обслужването са отразени в 
съответните досиета.  

Проверките за херметичност и сервизното обслужване се извършват от лице, притежаващо документ 
за правоспособност І–ва категория, издаден от ББКМ – гр. София. 

Операторът е информиран за произтичащите от екологичното законодателство задължения, във 
връзка с изпълнение на изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент 
/ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, отнасящи се за начина на 
експлоатация на хладилни и климатични системи, съдържащи хладилен агент R 22 и процедурата по 
извеждането им от експлоатация. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
По време на проверката не са давани предписания. 
 

V. Съответствие, последващ контрол: 
         По време на проверката на обекта, стопанисван от „Крумица“ АД е констатирано съответствие с 
изискванията на екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и по 
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 

 

 

                              


