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1

Наименования на обекти, 

формиращи отпадъчни води и  

подлежащи на контрол през 

отчетния период, в т. ч.

1.1.     
Емитери на приоритетни и 
приоритетно опасни вещества– 
пром. и сел. стоп.                   

1.1.1.
"Рафинерия Плама" АД, рафинерия 
за минерални масла 

КР№21/2004 г.     х

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.          

2.2. Води 

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

Поречие Вит
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1.2.1.
"Плевен-Мес" ООД гр. Плевен, 
колбасарски цех с. Ясен

Решение №1068/2013г. 
за изменение и 

продължаване срока на 
разрешително 

№13740016/2009 г.

x

1.2.2.
"Кондов Екопродукция" ЕООД гр. 
София, млекопреработвателно 
предприятие с. Старо село

Решение №1252/2014г. 
за изменение  и 

продължаване срока на 
разрешително 

№13740002/2007 г.

x x

1.2.3. "Плевен - Булгартабак" АД с.Ясен

Решение №697/2012 г. 
за изменение и 

продължаване  срока на 
разрешително 

№100417/2006 г.

x x

1.2.4.
"Астарта" ООД гр. Плевен, цех за 
консервирани зеленчуци с.Бохот

№13720013/2011 г. x

1.2.5.
"Топлофикация Плевен" ЕАД гр. 
Плевен

КР№35-НО/2007 
г.

x

1.2.6.
"Рубин инвест" АД гр. Плевен, 
инсталация за производство на 
амблажно стъкло гр. Плевен

КР№127/2006 г. x

1.2.7.

„Хибриден център по 
свиневъдство“ АД, гр. Шумен 
свинекомплекс с.Дисевица, 
общ.Плевен

КР №306-
Н0/2008 г.      

х
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1.2.8.

"Пилигрим 67" ЕООД, инсталация 
за интензивно отглеждане на птици 
с.Горна Митрополия

КР№174-Н0/2007 
г.

х

1.2.9.
"ВТПГ Консулт" ООД, инсталация 
за керамични продукти с.Дерманци

КР№276-Н0/2008 
г.

х

1.2.10.
"Еко Балкан" ООД - гр. София, 
млекопреработвателно 
предприятие - гр. Тетевен

№13740029/2009 г. x x

1..2.11.
"Хармония ТМ" АД гр.Тетевен, 
предприятие за производство на 
мебели гр.Тетевен 

№13140132/2009 г. х

1..2.12.
"Елпром ЕМС" АД гр.София, 
предприятие за производство на 
електро мотори гр.Тетевен 

№13140132/2009 г. х

1.2.13.
"Данов Груп" ЕООД, автомивка 
гр.Тетевен

№13120052/2013 г. х

1.2.14.
"Изола Петров" ЕООД, мандра 
с.Лесидрен

процедура х

1.2.15.
"Марица олио" АД гр.Пазарджик, 
предприятие зарастителни масла 
с.Ясен

процедура х

1.3.
Агломерации с изградени 

селищни ПСОВ                                                   

1.3.1.
"ВиК" ЕООД гр. Плевен, ГПСОВ  
с. Божурица

№13140240/2014 г. x x

1.3.2. Община Луковит, ПСОВ с.Торос №13710070/2013 г. х
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1.3.3. Община Тетевен, ПСОВ с.Гложене №13110149/2014 г. х

1.4.
Агломерации без изградена 

селищна ПСОВ                                                        

1.4.1.
"ВиК" АД гр. Ловеч, 
канализационна система на гр. 
Угърчин

Решение №741/2012 г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140009/2007 г.

x

1.4.2.
Община Тетевен, канализационна 
система на гр. Тетевен

Решение №1126/2013г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140025/2007 г.

x

1.5. Други

1.5.1.
"Мис Петра" ООД гр. София, база 
за риболовен туризъм и развъждане 
на риба в м. Конски дол гр. Тетевен

№13740027/2009 г. x

1.5.2.
"Еврокварц - Иванка Ватова" ЕТ, 
МСИ с.Рибен

№13120043/2012 г. x

1.5.3.
"Планината" ООД, хотелски 
комплекс "Планината" с.Рибарица 

№13110147/2014 г. х

1.5.4.
"Феникс Комерсметал", площадка 
за ДО гр.Гулянци

без 
разрешително

х

1.5.5.
"Александров-Жоро Александров" 
ЕТ, площадка за ДО гр.Плевен

без 
разрешително

х

1.5.6.
"Ванекс" ООД, площадка за 
ТДОЧЦМ и ДО гр.Плевен

без 
разрешително

х
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1.5.7.
"Надин комерс 456" ООД, 
площадка за ДО с.Български извор

без 
разрешително

х
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1

Наименования на обекти, 

формиращи отпадъчни води и  

подлежащи на контрол през 

отчетния период, в т. ч.

1.1.     
Емитери на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества– 

пром. и сел. стоп.                   

1.1.1.
"Балкан" АД гр. Ловеч, 
предприятие за производство на 
мотокари и др. гр. Ловеч

№13720009/2009 г. x x

1.1.2. "Велде България" АД гр. Троян №13130011/2014 г. х

Поречие Осъм
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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.
"Кооперация Обнова, 
дървообработващо предприятие с. 
Черни Осъм

№13140230/2013 г. х

1.2.2.
"Мандра - 1" ООД с. Обнова, 
млекопреработвателно 
предприятие с. Трънчовица

№13740032/2010 г. x x

1.2.3.

ЕТ "Чонков - Христо Атанасов - 
Веска Никифорова" гр. Левски, 
месодобивно предприятие - 
с.Аспарухово

№13740026/2009 г. х

1.2.4.
"Матев млекопродукт" ЕООД 
гр.Ловеч, мандра с. Горан

Решение №1256/2014 г. 
за продължаване срока 

на разрешително 
№13120038/2011 г.

x x

1.2.5.
Величко Антонов Иванов 
гр.Левски, кланица "Венеция" 
с.Малчика

№13720010/2010 г. x x

1.2.6.
"Авис" ЕООД с. Йоглав, 
гъскокланица с. Йоглав

Решение №483/2011 г. 
за изменение и 

продължаване срока на 
разрешително 

№13140072/2008 г.

x x
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1.2.7.
"Литекс Моторс" АД гр. София, 
завод за производство на 
автомобили с. Баховица

№13750005/2012 г. x x

1.2.8.
"Тимбарк България" ЕООД, завод 
за натурални сокове "Куинс"

№13140098/2008 г. х

1.2.9.
"Елматех" АД гр.Троян, 
производствен цех 140

№13140226/2013 г. х

1.2.10.
"Палашун-Б.Събев" ЕТ, пералня и 
химическо чистене гр.Троян

Решение №1504/2014г. 
за продължаване срока 

на разрешително 
№13140113/2009 г.

х

1.2.11. "Винпром Троян" АД гр.Троян №11130060/2010 г. х

1.2.12.
"Старткерамик" ООД с.Михалци, 
инсталация за керамични продукти 
с.Александрово

КР№132/2006 г. x

1.2.13.
“Феникс инверс” ООД гр. Ловеч,  
ПИ 43952.519.203

КР№439-
Н0/2012г. 

х

1.2.14.
"Джи Еф Еф "АД гр. Никопол, 
инсталация за производство на 
хартия

КР№430-Н1/2014 
г. х х х

1.2.15.
"Петокладенци" ЕООД гр. Стара 
Загора, инсталация за птици с. 
Петокладенци

КР№444-Н0/2012 
г. х

1.3.
Агломерации с изградени 

селищни ПСОВ                                                   

1.3.1.
Община Троян, канализационна 
система на гр. Троян и с.Орешак

№13140246/2014 г. x x
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1.3.2.
Община Ловеч, канализационна 
система на гр. Ловеч

Решение №721/2012 г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140150/2010 г.

x x

1.3.3.
Община Троян, ПСОВ с.Шипково

№13110144/2013 г. х

1.4.
Агломерации без изградена 

селищна ПСОВ                                                        

1.4.1.

"ВиК" ЕООД Плевен, 
канализационна система на гр. 
Левски

Решение №1230/2013г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140143/2009 г.

x

1.4.2.

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

Решение №742/2012 г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140151/2010 г.

x

1.5. Други

1.5.1.
"Холидей ОН" АД, хотел "Дива" 
с.Чифлика

Решение №1290/2014 г. 
за продължаване срока 

на разрешително 
№13110022/2008 г.

х

1.5.2.
"Осъм инвест консулт" ООД, 
Ваканционно селище "Острова" 
с.Бели Осъм

№13110138/2013 г. х

1.5.3. ДАД ООД, хотел Балкан с.Чифлика

Решение №1212/2013г. 
за продължаване срока 

на разрешително 
№13110010/2007 г.

х
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1.5.4.
ЕТ "Еврокварц - Иванка Ватова" гр. 
Плевен, МСИ гр.Летница

№13120056/2014 г. х

1.5.5. Регионално депо гр. Троян
КР№265-
НО/2008 г.

x

1.5.6. Регионално депо гр. Ловеч
КР№282-
НО/2008 г.

х

1.5.7.
Регионална система за управление 
на отпадъците регион Левски, с. 
Санадиново

КР №500-
НО/2014 г.

х

1.5.8.
"Феиникс инверс" ЕООД, площадка 
за ТДОЧЦМ и ДО гр.Ловеч

без 
разрешително

х

1.5.9.
"Балкантрейд" ЕООД, площадка за 
ДО гр.Троян

без 
разрешително

х
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1

Наименования на обекти, 

формиращи отпадъчни води и  

подлежащи на контрол през 

отчетния период, в т. ч.

Поречие Искър
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1.1.     
Емитери на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества– 

пром. и сел. стоп.                   

1.1.1.

"Бета Индъстрис Корп" АД 
гр.София, предприятие за 
производство на машини гр. 
Червен бряг

№13140136/2009 г. x x

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

КР№440-
НО/2012 г.

x

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

Решение №1489/2014г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140152/2010 г.

x x

1.2.2.

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

КР№76/2005 г. x х x

1.2.3.
"Тера" АД гр. Червен бряг, 
инсталация за керамични изделия 

КР№87/2005 г. х
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1.3.
Агломерации с изградени 

селищни ПСОВ                                                   

1.3.1.
Община Луковит, канализационна 
мрежа с ПСОВ на с. Тодоричене

№13710068/2013 г. х

1.3.2.
Община Луковит, канализационна 
мрежа с ПСОВ на с. Румянцево

№13110141/2013 г. х

1.3.3.
Община Луковит, канализационна 
мрежа с ПСОВ на с.Петревене

№13110142/2013 г. х

1.3.4.
Община Кнежа, канализационна 
мрежа на гр. Кнежа

№13140233/2013 г. x х

1.3.5.
Община Ябланица, канализационна 
система на гр. Ябланица

Решение №868/2012 г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140065/2008 г.

х х

1.4.
Агломерации без изградена 

селищна ПСОВ                                                        

1.4.1.
Община Луковит, канализационна 
система на гр. Луковит

Решение №811/2012 г. 
за изменение на 
разрешително 

№13140005/2007 г.

x

1.4.2.
Община Червен бряг, 
канализационна система на гр. 
Червен бряг

Решение №1157/2013г. 
за изменение на 
разрешително  

№13140186/2012 г.

x

1.5. Други
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1.5.1.
"Булкварц" ЕООД, с. Долни 
Луковит, ТППИ, гр. Искър

№11130054/2010 г. х

1.5.2.
"Огнеупорни глини" АД, МСИ 
с.Ореховица, м.Булежника

Решение №1012/2013г. 
за продължаване срока 

на разрешително 
№13120014/2007 г. 

х

1.5.3.
"Радослава Добревска" ЕООД, с. 
Български извор, търговски 
комплекс с. Златна Панега

№13150017/2014 г. х

1.5.4.
"Авто Венеция" ООД, площадка за 
ДО гр.Луковит

без 
разрешително

х

1.5.5.
"Джоли Карт-Г.Георгиев" ЕТ, 
площадка за ДО гр.Луковит

без 
разрешително

х

1.5.6.
"Кейбълсат Антонио Младенов" 
ЕТ, площадка за ДО гр.Луковит

без 
разрешително

х

1.5.7.
"Палмекс 03" ЕООД, площадка за 
ДО гр.Луковит

без 
разрешително

х
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Поречие Дунав
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1

Наименования на обекти, 

формиращи отпадъчни води и  

подлежащи на контрол през 

отчетния период, в т. ч.

1.1.     
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.
"Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. 

Варна, Петролна база, с. Сомовит
№03140027/2010 г. х

1.3.
Агломерации с изградени 

селищни ПСОВ                                                   

1.4.
Агломерации без изградена 

селищна ПСОВ                                                        

1.4.1.
Община Никопол, канализационна 
система на гр.Никопол

Решение №752/2012 г. 
за изменение на 
разрешително 

№03140029/2010 г.

x

1.4.2.
Община Белене, канализационна 
система на гр. Белене

Решение № 1169/2013г. 
за изменение на 

№13140210/2012 г.
x
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1.5. Други

3 3 0 0 2 1 0 0

№
 п
о
 р
ед

Вид контролирани емитери Брой Разрешително
С комплексно 

разрешително

Без 

разрешително
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ІІ
 т
р
и
м
ес
еч

и
е

ІІ
І 
т
р
и
м
ес
еч

и
е

ІV
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1

Наименования на обекти, 

формиращи отпадъчни води и  

подлежащи на контрол през 

отчетния период, в т. ч.

1.1.     
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.
"Свежо пране" ЕООД гр.Априлци, 
пералня

№13120046/2012 г. x

Поречие Видима
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1.2.2.
"Софарма" АД гр. София, 
фармацевтичен завод с. Врабево

Решение №1262/2014г. 
за изменение на 
разрешително 

№13740061/2012 г.

х х

1.3.
Агломерации с изградени 

селищни ПСОВ                                                   

1.3.1.
Община Априлци, ПСБОВ 
гр.Априлци

№13110125/2011 г. x

1.4.
Агломерации без изградена 

селищна ПСОВ                                                        

1.5. Други

1.5.1.
"Нира С5" ЕООД гр. София, 
ваканционен комплекс с.Стефаново №13710072/2013 г. х

4 4 0 0 0 3 1 1

85 29 32 33 12

Общ брой обекти: 85 бр., от които 

16 бр. с КР
бр. проверки: 106

Забележка: Общ брой проверки: 106 бр., от които: 80 бр. проверки по Закона за водите, 16 бр. проверки на обекти с Комплексно 
разрешително, 10 бр. проверки на площадки за ДО без разрешително за заустване.
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