2.2. Води
Програма за планирани проверки на 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

1.1.1.
1.1.2.

1.2.

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІV тримесечие

1.1.

Разрешително

ІІІ тримесечие

1

Брой

ІІ тримесечие

1.

Вид контролирани емитери

І тримесечие

№ по ред

Поречие Вит

2.
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.
"Рафинерия Плама" АД, рафинерия за
минерални масла
БПР ЕООД, рафинерия за атмосферна
дестилация на нефт с.Дисевица

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

КР№21/2004 г.

х

КР №306-Н0/2008
г.

x

х

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може
да промени общите условия на
водното тяло, в което се зауства –
пром. и сел.стоп.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Програма за планирани проверки по води

П - 2.2 - 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.2.1.

"Астарта" ООД гр. Плевен, цех за
консервирани зеленчуци с.Бохот

№13720013/2011 г.

1.2.2.

"Данов Груп" ЕООД, автомивка
гр.Тетевен

№13120052/2013 г.

х

1.2.3.

"Еко Балкан" ООД гр. София,
млекопреработвателно предприятие
гр. Тетевен

№13740029/2009 г.

х

1.2.4.

"Кондов Екопродукция" ЕООД гр.
София, млекопреработвателно
предприятие с. Старо село

1.2.5.

"Олина 2000" ООД, преработка на
слънчоглед гр.Тетевен

Решение №1361/2014 г. за
продължаване срока на
разрешително
№13140049/2008 г.

х

1.2.6.

"Плевен - Булгартабак" АД с.Ясен

Решение №697/2012 г. за
изменение и
продължаване срока на
разрешително
№100417/2006 г.

х

1.2.7.

"Ракита - Р" ЕООД, мандра с.Лесидрен

13140272/29.09.2015 г.

х

1.2.8.

1.2.9.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

10.

х

Решение №1252/2014г. за
изменение и
продължаване срока на
разрешително
№13740002/2007 г.

"Рубин инвест" АД гр. Плевен,
инсталация за производство на
амблажно стъкло гр. Плевен
„Хибриден център по свиневъдство“
АД гр. Шумен, свинекомплекс
с.Дисевица, общ.Плевен

9.

x

x

КР№127/2006 г.
КР №246-Н0/2008
г.

Програма за планирани проверки по води

х

х

П - 2.2 - 2

1.

2.
”Топлофикация Плевен” ЕАД,
Източна индустриална зона № 128, гр.
1.2.10. Плевен, горивна инсталация с
номинална топлинна мощност 466
MW
”Пилигрим ГМ” ЕООД с. Горна
Митрополия, общ. Д.Митрополия,
1.2.11.
инсталация за интензивно отглеждане
на птици
“Славяна” АД, гр.Славяново
1.2.12. общ.Плевен, инсталация за интензивно
отглеждане на птици
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ
"ВиК" ЕООД гр. Плевен, ГПСОВ с.
1.3.1.
Божурица

3.

4.

5.

6.

КР №35-Н0/2007
г.

7.

8.

КР №174-Н0/2007
г.

х

КР№140-Н1/2009
г.

х

№13140240/2014 г.

x

x

Община Луковит, ПСОВ с.Торос

№13710070/2013 г.

х

1.3.3.

Община Тетевен, ПСОВ с.Гложене

№13110149/2014 г.

х

1.3.4.

Община Тетевен, ПСОВ с.Глогово
Агломерации без изградена селищна
ПСОВ

1.4.1.

1.4.2.
1.5.

10.

х

1.3.2.

1.4.

9.

в процедура

х

"ВиК" АД гр. Ловеч, канализационна
система на гр. Угърчин

Решение №741/2012 г. за
изменение на
разрешително
№13140009/2007 г.

x

Община Тетевен, канализационна
система на гр. Тетевен

Решение №1126/2013г. за
изменение на
разрешително
№13140025/2007 г.

x

Други

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Програма за планирани проверки по води

П - 2.2 - 3

1.

2.

3.

4.
Хотелски комплекс
с.Рибарица

5.

6.

1.5.1.

Мейк 99 ЕООД с.Рибарица

1.5.2.

Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Плевен, Долни
Дъбник, Долна Митрополия, Пордим,
Искър, Гулянци

1.5.3.

Лора - Милко Янков ЕТ, площадка за
ДО гр. Плевен

без разрешително

1.5.4.

Феникс Норд БГ ЕООД, ул. Осъм №8,
площадка за ТДОЧЦМ гр.Плевен

без разрешително

1.5.5.
1.5.6.

7.

8.

9.

х
КР №304-Н0/2008
г.

АДГ 73 ЕООД, разкомплектоване на
ИУМПС гр. Тетевен
Марк-Ц-Ц. Василев-К. Иванова ЕТ,
площадка за ДО гр. Тетевен
26

10.

х

х
х

без разрешително

х

без разрешително
13

х

8

5

5

16

4

4

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІV тримесечие

1.1.

Разрешително

ІІІ тримесечие

1

Брой

ІІ тримесечие

1.

Вид контролирани емитери

І тримесечие

№ по ред

Поречие Осъм

2.
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.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Програма за планирани проверки по води

П - 2.2 - 4

1.
1.1.1.

2.
"Балкан" АД гр. Ловеч, предприятие за
производство на мотокари и др. гр.
Ловеч

3.

4.

5.

6.

7.

№13720009/2009 г.

8.

1.2.

1.2.1.

"Авис" ЕООД с. Йоглав, гъскокланица
с. Йоглав

1.2.2.

Борима АД гр.София, предприятие
с.Борима

№13740069/10.2013

х

1.2.3.

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

№13720010/2010 г.

х

1.2.4.

"Винпром Троян" АД гр.Троян

1.2.5.

"Елматех" АД гр.Троян,
производствен цех 140

1.2.7.

Ленокс Фроузън Фудс ЕООД,
преработка на плодове и зеленчуци
с.Добродан
"Литекс Моторс" АД гр. София, завод
за производство на автомобили с.
Баховица

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Решение №1662/2015г. за
продължаване срока на
разрешително
№13140072/2008 г.

x

x

№11130060/2010 г.
Решение №464/2015 г. за
прекратяване на
разрешително
№13140226/2013 г.

х
х

без разрешително

№13750005/2012 г.

Програма за планирани проверки по води

10.

х

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може
да промени общите условия на
водното тяло, в което се зауства –
пром. и сел.стоп.

1.2.6.

9.

х

x

x

П - 2.2 - 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Решение №1736/2015г. за
изменение срока на
разрешително
№13740032/2010 г.

х

№13140230/2013 г.

х

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

Решение №1736/2015г. за
изменение на
разрешително
№13740032/2010 г.

х

"Матев млекопродукт" ЕООД
гр.Ловеч, мандра с. Горан

Решение №1256/2014г. за
продължаване срока на
разрешително
№13120038/2011 г.

1.2.8.

Мел Индустриал ООД с.Обнова,
мелница с.Обнова

1.2.9.

"Кооперация Обнова,
дървообработващо предприятие с.
Черни Осъм

1.2.11.

Маргет 2013 ЕООД, ферма за патици
с.Йоглав
"Джи Еф Еф "АД гр. Никопол,
1.2.13. инсталация за производство на хартия

x

без разрешително

1.2.12.

“Старткерамик” ООД с. Михалци,
инсталация за изработване на
1.2.14. керамични продукти - тухли чрез
изпичане, с.Александрово
"Петокладенци"ЕООД гр.Стара
1.2.15. Загора, Инсталация за отглеждане на
птици (бройлери) с.Петокладенци

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

КР№430-Н1/2014
г.

Програма за планирани проверки по води

10.

x

х
х

х

КР №132/2006 г.
КР№444-Н0/2012
г.

9.

х

х

П - 2.2 - 6

1.

2.
“Феникс инверс” ООД гр. Ловеч,
инсталация за производство на
1.2.16.
алуминиеви сплави на блокчета от
алуминиеви отпадъци (скрап)
Агломерации с изградени селищни
1.3.
ПСОВ
Община Троян, канализационна
1.3.1.
система на гр. Троян и с.Орешак
1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.5.
1.5.1.

Община Ловеч, канализационна
система 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

Други
Асет мениджмънт България ЕООД
гр.София, хотелски комплекс
с.Чифлик

1.5.2.

Пик Агро ООД гр.Летница, хотел за
културен и селски туризъм с.Крушуна

1.5.3.

Регионално депо гр. Троян

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

КР№439-Н0/2012
г.

х

№13140246/2014 г.

x

x

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

x

x

Решение №1230/2013г. за
изменение на
разрешително
№13140143/2009 г.

x

Решение №742/2012 г. за
изменение на
разрешително
№13140151/2010 г.

x

№13110155/2014 г.

х

№13110163/2015 г.

х
КР№265-НО/2008
г.

Програма за планирани проверки по води

10.

х

П - 2.2 - 7

1.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.

2.

3.

4.

Регионално депо гр. Ловеч
Регионална система за управление на
отпадъците регион Левски, с.
Санадиново
Феникс Норд БГ ЕООД, площадка за
ДО Левски
„Берлина – М ” ЕООД, център за
разкомплектоване с.Орешак
28

5.
КР№282-НО/2008
г.

6.

7.

8.

9.
х

КР №500-НО/2014
г.

х
без разрешително

17

10.

х

без разрешително

х

7

4

9

11

9

5

1

1.1.

1.1.1.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

2.
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.
"Полихим - СС" ЕООД гр.София,
инсталация за регенериране на
отработени масла гр. Луковит

Брой

ІІ тримесечие

1.

Вид контролирани емитери

І тримесечие

№ по ред

Поречие Искър

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

КР№440-НО/2012
г.

Програма за планирани проверки по води

х

П - 2.2 - 8

1.

2.

1.2.

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може
да промени общите условия на
водното тяло, в което се зауства –
пром. и сел.стоп.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.2.1.

"Олива" АД гр. Кнежа, маслена
фабрика гр. Кнежа

Решение №1489/2014г. за
изменение на
разрешително
№13140152/2010 г.

1.2.2.

ОВО БУЛ ЕООД, производство на
яйчен меланж гр.Искър

Решение №1491/2014г. за
продължаване срока на
разрешително
№13140111/2009 г.

1.2.3.

Пелтина ЕООД гр.София, консервна
фабрика гр.Искър

Решение №774/2012 г. за
изменение и
продължаване срока на
разрешително
№13740024/2009г.

х

1.2.4.

Политрейдинг ООД гр.Плевен,
преработка на зеленчуци с.Глава

Решение №1453/2014г. за
продължаване срока на
разрешително
№13720002/2008 г.

х

1.2.5.

"Златна Панега Цимент" АД с. Златна
Панега, инсталация за производство на
циментов клинкер с. Златна Панега

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

x

10.

x

х

КР№76/2005 г.

Програма за планирани проверки по води

x

x

П - 2.2 - 9

1.
1.2.6.

1.2.7.

1.3.

2.
“Винербергер” ЕООД гр. София,
инсталация за изработване на
керамични изделия - тухли гр.Луковит

3.

4.

“Тера” АД гр.Червен бряг, инсталация
за изработване на керамични изделия
чрез изпичане (тухли) гр.Червен бряг

1.3.2.

Община Луковит, канализационна
система на гр. Луковит

Решение №1767/2015г. за
изменение на
разрешително
№13140005/2007 г.

1.3.6.

8.

9.

10.

х

х

Агломерации с изградени селищни
ПСОВ
Община Кнежа, канализационна
мрежа с ПСОВ гр. Кнежа

1.3.5.

7.

КР №87/2005 г.

1.3.1.

1.3.4.

6.

КР №83-Н1/2008 г.

Решение №1592/2015г. за
изменение на
разрешително
№13140233/2013 г.

1.3.3.

5.

Община Луковит, канализационна
мрежа с ПСОВ на с. Тодоричене
Община Луковит, канализационна
мрежа с ПСОВ на с. Румянцево
Община Луковит, канализационна
мрежа с ПСОВ на с.Петревене
Община Червен бряг, канализационна
мрежа с ПСОВ Червен бряг

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

x

х

х

х

№13710068/2013 г.

х

№13110141/2013 г.

х

№13110142/2013 г.

х

Решение №1157/2013г. за
изменение на
разрешително
№13140186/2012 г.

Програма за планирани проверки по води

х

х

П - 2.2 - 10

1.

1.3.7.

2.
Община Ябланица, канализационна
мрежа с ПСОВ гр. Ябланица

1.5.

Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
Други

1.5.1.

Анатолий Иванов ЕТ, МСИ с.Реселец

1.4.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

3.

Интерком груп ООД гр.Враца, МСИ
гр.Койнаре
Регионална система за управление на
отпадъците регион Луковит,
гр.Луковит
Палмекс 03 ЕООД, площадка за
ТДОЧЦМ и ДО гр. Ч. бряг

4.
Решение №1564/2015 г. за
изменение и
продължаване на
разрешително
№13140065/2008 г.

5.

6.

7.

8.

х

9.

х

№13120057/2014 г.

х

№13720022/2014 г.

х
КР №518-Н0/2015
г.

х
без разрешително

19

13

10.

х

5

1

6

6

12

1

№ по ред

Вид контролирани емитери

Брой

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

І тримесечие

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

Поречие Дунав

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Програма за планирани проверки по води

П - 2.2 - 11

1.
1

1.1.

2.
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.

1.2.

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може
да промени общите условия на
водното тяло, в което се зауства –
пром. и сел.стоп.

1.2.1.

Литекс АД, петролна база, с. Сомовит

1.3.

Агломерации с изградени селищни
ПСОВ

1.3.1.

1.4.

1.4.1.
1.5.
1.5.1.

Община Белене, канализационна
система на гр. Белене

3.

4.

5.

6.

7.

без разрешително

8.

9.

10.

х

Решение №1169/2013 г. за
изменение на
разрешително
№13140210/2012 г.

х

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

x

х

Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
Община Никопол, канализационна
система на гр.Никопол
Други
Пламси ООД, площадка за ДО
гр.Белене
4
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без разрешително
2
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0

2

х
2

1

2

0
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Брой

2.
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.

3.

1.
1

1.1.

1.2.

1.2.1.

6.

7.

8.

9.

Разрешително

С комплексно
разрешително

Без
разрешително

ІV тримесечие

№ по ред

Вид контролирани емитери

5.

ІІІ тримесечие

3.

ІІ тримесечие

2.

І тримесечие

1.

4.
Поречие Видима

10.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Емитери на специфични
замърсители и/или на други
вещества, чието въздействие може
да промени общите условия на
водното тяло, в което се зауства –
пром. и сел.стоп.

"Софарма" АД гр. София,
фармацевтичен завод с. Врабево

1.3.

Агломерации с изградени селищни
ПСОВ

1.4.

Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
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Решение №1262/2014г. за
изменение на
разрешително
№13740061/2012 г.
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х

х
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1.
1.5.
1.5.1.

2.
Други
Поля Красимирова, семеен хотел
гр.Априлци
2
79
Общ брой обекти: 79 бр., от които 20
бр. с КР

3.

4.

5.

6.

7.

Решение №1267/2014г. за
продължаване на
разрешително
№13110029/2008 г.
2
47

8.

9.

10.

0
27

1
11

х

0
20

0
12

0
22

2
36

бр. проверки: 96

Забележка: Общ брой проверки: 96 бр., от които 79 бр. проверки по Закона за водите в т.число 8 бр. на площадки за ТДОЧЦМ и ДО без
разрешително за заустване.
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