Справка 2.1. Емитери, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични
замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на
водното тяло

Брой

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Вид контролирани емитери

І тримесечие

Поречие Вит

1

Наименования на обекти,
формиращи отпадъчни води и
1
подлежащи на контрол през
отчетния период, в т. ч.
Емитери на приоритетни и
1.1. приоритетно опасни вещества– пром.
и сел. стоп.
Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може да
1.2.
промени общите условия на водното
тяло, в което се зауства – пром. и
сел.стоп.
"Плевен-Мес" ООД - гр. Плевен,
1.2.1.
/колбасарски цех - с. Ясен/
"Кондов Екопродукция" ЕООД - гр.
1.2.2. София, /млекопреработвателно
предприятие - с. Старо село/

№13740016/2009 г.
Решение №398/2011 г.
за изм. и продълж.срока
на разрешително
№13740002/2007 г.

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

x

x

x
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1.2.3.

"Спирънс" ЕООД, /мандра - с.
Лесидрен/

1.2.4. "Плевен - Булгартабак" АД - с. Ясен

1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

В процедура
Решение №697/2012 г.
за изм. и продълж. срока
на разрешително
№100417/2006 г.

"Астарта" ООД - гр. Плевен, /цех за
консервирани зеленчуци - с. Бохот/
"Олина 2000" ООД - гр. София,
/фабрика за произ-во на растителни
масла - гр. Тетевен/
"Веда" ООД - гр. Плевен, /цех за
бутилиране на оцет "Веда" - гр. Д.
Дъбник/
"Авто Елит" ООД - гр. Тетевен
"Хармония - ТМ" АД - гр. Тетевен
"Елпром ЕМС" АД - гр. София
"Топлофикация Плевен" ЕАД - гр.
Плевен

"Рубин" АД - гр. Плевен, /инсталация
1.2.12. за пр-во на амблажно стъкло - гр.
Плевен/
"Пилигрим 67" ЕООД - с. Горна
Митрополия, /инсталация за
1.2.13.
отглеждане на птици - с. Горна
Митрополия /

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

x

x

x

№13720013/2011 г.

x

№13140049/2008 г.

x

№13120027/2008 г.

x

№13140132/2009 г.
№13140132/2009 г.
№13140132/2009 г.

x
x
x
КР№35-НО/2007
г.
КР№127/2006 г.
/актуализ. с
Решение №127Н1/2010 г./
КР№174НО/2007 г.

x

x

x
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"Еко Балкан" ООД - гр. София,
1.2.14. /млекопреработвателно предприятие гр. Тетевен/
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ
"ВиК" ЕООД - гр. Плевен, /ГПСОВ на
1.3.1.
гр. Плевен - с. Божурица/
Агломерации без изградена селищна
1.4.
ПСОВ
"ВиК" АД - гр. Ловеч, /канализационна
система на гр. Угърчин/
1.4.1.

1.4.2.
1.5.

Община Тетевен - /канализационна
система на гр. Тетевен/

№13740029/2009 г.

x

x

№100371/2006 г.

x

x

Решение №741/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140009/2007 г.
Решение №879/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140025/2007 г.

x

x

Други

ИА "Военни клубове и военно-почивно
1.5.1. дело" към МО, /ПК "Рибарица" с.Рибарица/

Решение №484/2011 г.
за измен. и продълж.
срока на Разрешително
№100493/2007 г.

"Мис Петра" ООД - гр. София, /база за
1.5.2. риболовен туризъм и развъждане на
риба в м. Конски дол - гр. Тетевен/

№13740027/2009 г.

"Мейк 99" ЕООД - с. Рибарица,
1.5.3. /хотелски комлекс "Света Екатерина" с. Рибарица/

№13110053/2009 г.

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

x

x

x
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1.5.4.

"Конов" ЕООД - с. Рибарица, /семеен
хотел и ресторант - с. Рибарица/

№13110104/2010 г.

1.5.5.

"Орхание - 1" ООД - гр. Ботевград,
/ваканционен комплекс - с. Рибарица/

обект в проект:
№100968/2005 г.

ЕТ "Еврокварц - Иванка Ватова" - гр.
Плевен, /МСИ - с. Рибен/
ПДНГ - гр. София, /сондаж - гр. Долни
1.5.7.
Дъбник/
1.5.6.

x
без
разрешително

x

№13120043/2012 г.

x

№02570005/2008 г.

x

Брой

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Вид контролирани емитери

І тримесечие

Поречие Осъм

1

1

1.1.

1.1.1.

Наименования на обекти,
формиращи отпадъчни води и
подлежащи на контрол през
отчетния период, в т. ч.
Емитери на приоритетни и
приоритетно опасни вещества– пром.
и сел. стоп.
"Балкан" АД - гр. Ловеч, /предприятие
за пр-во на мотокари и др. - гр. Ловеч/

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

№13720009/2009 г.

x

x

46

1.1.2. "Лесопласт" АД - гр. Троян

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може да
1.2.
промени общите условия на водното
тяло, в което се зауства – пром. и
сел.стоп.
"Елматех" АД - гр. Троян,
1.2.1.
/металопресов цех - гр. Троян/
ЕТ "Минко Чолаков - Христо Чолаков" 1.2.2. гр. Троян, /колбасарски цех - с.
Калейца/
Кооперация "Обнова - Кооперация" - с.
1.2.3.
Черни осъм

х

В процедура

х

№13140214/2012 г.

x
В процедура

"Пластойл" ООД - гр. Плевен, /цех за
1.2.4. производство на слънчогледово масло
и изделия от пластмаса - с. Обнова/

№13150014/2012 г.

"Мандра - 1" ООД - с. Обнова,
1.2.5. /млекопреработвателно предприятие с. Трънчовица/

№13740032/2010 г.

"Мел Индустриал" ООД - с. Обнова,
1.2.6.
/мелница - с. Обнова/

Решение №394НО-ИО-АО0/2012 г. за
отмяна на
КР№394НО/2010 г.

Решение №222/2010 г.
за изменение и продълж.
срока на Разрешително
№13120015/2007 г.

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

х

x

x

x

x
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1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

ЕТ "Чонков - Христо Атанасов - Веска
Никифорова" - гр. Левски,
/месодобивно предприятие - с.
Аспарухово/
"Борима" ЕАД - гр. София, /СД ПСМ с. Борима/
"Тимбарк България" ЕООД - с.
Казачево, /завод за натурални сокове
"Куинс" - с. Казачево/
"Матев млекопродукт" ЕООД - гр.
Ловеч, /мандра - с. Горан/

№13740026/2009 г.

х

№13720012/2010 г.

с изтекъл срок

x

№13140098/2008 г.

Величко Антонов Иванов - гр. Левски,
/кланица "Венеция" - с. Малчика/

x

№13120038/2011 г.

x

x

№13720010/2010 г.

x

x

"Старткерамик" ООД - с. Михалци,
1.2.12. /инсталация за изработване на
керамични продукти - с. Александрово/

КР№132/2006 г.

x

"Петокладенци" ЕООД - гр. София,
1.2.13. /исталация за отглеждане на птици - с.
Петокладенци/

КР№444 НО/2012 г.

x

"Авис" ЕООД - с. Йоглав,
1.2.14.
/гъскокланица - с. Йоглав/

Решение №483/2011 г.
за изменение и продълж.
срока на Разрешително
№13140072/2008 г.

ЕТ "Палашун - Борис Събев" - гр.
Троян, /пералня - гр. Троян/
1.2.16. "Винпром - Троян" АД - гр. Троян
1.2.15.

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

№13140113/2009 г.
№11130060/2010 г.

x

x

x
х
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"Литекс Моторс" АД - гр. София,
1.2.17. /завод за производство на автомобили с. Баховица/
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ
"ВиК - Стенето" ЕООД - гр. Троян,
1.3.1. /Градска канализационна система - гр.
Троян/
1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

"ВиК" АД - гр. Ловеч, /ГПСОВ на гр.
Ловеч/
Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
"ВиК" ЕООД - Плевен,
/канализационна система на гр. Левски/

"ВиК" АД - гр. Ловеч, /канализационна
система на гр. Летница/

№13750005/2012 г.

x

x

№13140158/2010 г.

x

x

Решение №721/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140150/2010 г.

x

x

Решение №728/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140143/2009 г.
Решение №742/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140151/2010 г.

x

x

1.5.

Други
ЕТ "Йордан Киров" - гр. Троян,
1.5.1.
/хотелски комплекс - с. Балканец/
"Асет Мениджмънт България" ЕООД 1.5.2. гр. София, /хотелски комплекс - с.
Чифлик/
"ДАД" ООД - гр. Троян, /хотел - с.
1.5.3.
Чифлик/

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

№13110043/2008 г.

x
без
разрешително

№13110010/2007 г.

x
x
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1.5.4.

ЕТ "Еврокварц - Иванка Ватова" - гр.
Плевен, /МСИ - с. Александрово/

№13120044/2012 г.

"Феникс Инверс" АД - гр. Ловеч,
/инсталация за производство на
1.5.5.
алуминиеви сплави от отпадъци - гр.
Ловеч/

x

КР№439 НО/2012 г.

x

КР№265НО/2008 г.
КР№282НО/2008 г.

1.5.6. Регионално депо - гр. Троян
1.5.7. Регионално депо - гр. Ловеч

x
х

Брой

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Вид контролирани емитери

І тримесечие

Поречие Искър

1

Наименования на обекти,
формиращи отпадъчни води и
1
подлежащи на контрол през
отчетния период, в т. ч.
Емитери на приоритетни и
1.1. приоритетно опасни вещества– пром.
и сел. стоп.
"Бета Индъстрис Корп" АД - гр. София,
1.1.1. /предприятие за пр-во на машини - гр.
Червен бряг/

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

№13140136/2009 г.

x

x
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"Полихим - СС" ЕООД - гр. София,
1.1.2. /инсталация за регенериране на
отработени масла - гр. Луковит/

КР№440НО/2012 г.

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може да
1.2.
промени общите условия на водното
тяло, в което се зауства – пром. и
сел.стоп.
"Олива" АД - гр. Кнежа, /маслена
1.2.1.
фабрика - гр. Кнежа/
"Пелтина" ЕООД - гр. София,
1.2.2.
/консервна фабрика - гр. Искър/

№13140152/2010 г.

x

x

x

Решение №774/2012 г.
за изменение и продълж.
срока на Разрешително
№13740024/2009 г.
КР№76/2005 г.
/актуализ. с
Решение №76НО-ИО-А1/2011
г./
КР№87/2005 г.

"Златна Панега Цимент" АД - с. Златна
1.2.3. Панега, /инсталация за производство на
циментов клинкер - с. Златна Панега/
1.2.4. "Тера" АД - гр. Червен бряг
"Поли Трейдинг" ООД - гр. София,
1.2.5.
/консервна фабрика - с. Глава/
"ОВО-БУЛ" ЕООД - гр. Плевен,
1.2.6. /предприятие за производство на яйчен
меланж - гр. Искър/
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

x

x

x

х

№13720002/2008 г.
№13140111/2009 г.

x
x
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1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Община Луковит, /канализационна
мрежа с ПСОВ на с. Тодоричене/

Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
"Аспарухов вал" ЕООД - гр. Кнежа,
/канализационна мрежа на гр. Кнежа/

Община Луковит, /канализационна
система на гр. Луковит/

за обект в проект:
Решение №726/2012 г.
за изменение и продълж.
срока на Разрешително
№13710044/2009 г.

Решение №738/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13110003/2007 г.
Решение №210/2010 г. и
Решение №811/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140005/2007 г.

"ВиК" ЕООД - гр. Плевен,
1.4.3. /канализационна система на гр. Червен
бряг/
Община Ябланица, /канализационна
система на гр. Ябланица/
1.4.4.

x

x

x

№13140186/2012 г.

x

Решение №868/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№13140065/2008 г.

x

1.5.

Други
"Булкварц" ЕООД - с. Долни Луковит,
1.5.1.
/ТППИ - земл. гр. Искър/
ЕТ "Анатолий Иванов" - гр. Червен
1.5.2.
бряг, /МСИ в земл. с. Реселец/

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

№11130054/2010 г.

x

Решение №218/2010 г.
за продълж. срока на
Разрешително
№11130036/2008 г.

x
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№13120014/2007 г. - в
процедура за
удължаване на срока

x

№11130045/2009 г.

x

Решение №181/2009 г.
за изменение и продълж.
срока на Разрешително
№13720001/2007 г.

x

"Огнеупорни глини" АД - гр. Плевен,
1.5.3.
/МСИ - м. "Булежника", с. Ореховица/
1.5.4.

"Огнеупорни глини" АД - гр. Плевен,
/ТППС - м. "Ормана", с. Ореховица/

"Водно стопанство" ЕАД - гр. София,
1.5.5.
/МСИ на Виброполигон гр. Койнаре/

1.5.6.

ПДНГ - гр. София, /сондаж - с. Долни
Луковит/

№02570004/2008 г.

x

Брой

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Вид контролирани емитери

І тримесечие

Поречие Дунав

1

1

1.1.

Наименования на обекти,
формиращи отпадъчни води и
подлежащи на контрол през
отчетния период, в т. ч.
Емитери на приоритетни и
приоритетно опасни вещества– пром.
и сел. стоп.

"ДЖИ ЕФ ЕФ" АД - гр. Никопол,
1.1.1. /инсталация за производство на хартия Индустриална зона гр. Никопол/

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

КР№430НО/2012 г.

x
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Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може да
1.2.
промени общите условия на водното
тяло, в което се зауства – пром. и
сел.стоп.
"Нафтекс Петрол" ЕООД - гр. Варна,
1.2.1.
/петролна база - с. Сомовит/
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ
1.4.

1.4.1.

x

Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
Община Никопол, /канализационна
система на гр. Никопол/

"ВиК" ЕООД - гр. Плевен,
1.4.2. /канализационна система на гр. Белене/
1.5.

№03140027/2010 г.

Решение №752/2012 г.
за изменение на
Разрешително
№03140029/2010 г.

x

№13140210/2012 г.

x

Други

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен
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Брой

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Вид контролирани емитери

І тримесечие

Поречие Видима

1

1

1.1.

Наименования на обекти,
формиращи отпадъчни води и
подлежащи на контрол през
отчетния период, в т. ч.
Емитери на приоритетни и
приоритетно опасни вещества– пром.
и сел. стоп.

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може да
1.2.
промени общите условия на водното
тяло, в което се зауства – пром. и
сел.стоп.
"Свежо пране" ЕООД - гр. Априлци,
1.2.1.
/пералня - гр. Априлци/
"Софарма" АД - гр. София
1.2.2.
/фармацевтичен завод - с. Врабево/
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ
Община Априлци, /ПСБОВ - гр.
1.3.1.
Априлци/

Регионална инспекция по околна среда и води, гр.Плевен

№13120046/2012 г.
№13740061/2012 г.

№13110125/2011 г.

x
x

x

x
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1.4.

Агломерации без изградена селищна
ПСОВ

1.5.

Други
"Нира С5" ЕООД - гр. София,
1.5.1. /ваканционен комплекс - с. Стефаново/
Поля Красимирова Колева, /семеен
1.5.2. хотел с ресторант "Сватовете" - гр.
Априлци/

обект в проект:
№101902/2007 г.
№13110029/2008 г.

без
разрешително

x

x

Общ брой обекти: 82 бр., от които 12 бр.с КР
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