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Приложение 2.1.1.7 

 

Замърсяване от точкови източници на повърхностните води – зауствания с комплексно разрешително 

 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
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водното 
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Точков източник на 
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разрешително 
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                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.7                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания с комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Дунав 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Горивна инсталация за 
производство на енергия - 
поток 1, гр. Русе 

"Топлофикация Русе" ЕАД, 
гр.Русе 

Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
производство на енергия - 
поток 2, гр. Русе 

"Топлофикация Русе" ЕАД, 
гр.Русе 

Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
топлинна мощност - поток 
1 

"ТЕЦ Видахим" АД, гр. Видин Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
топлинна мощност - поток 
2 

"ТЕЦ Видахим" АД, гр. Видин Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
производство на топлинна 
енергия -ТЗ №4 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр.Свищов Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
производство на топлинна 
енергия -ТЗ №5 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр.Свищов Термични електроцентрали р. Дунав III 
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BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Горивна инсталация за 
производство на топлинна 
енергия -ТЗ №6, поток 1.3. 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр.Свищов Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
производство на топлинна 
енергия - ТЗ №3а 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр.Свищов Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
производство на топлинна 
енергия - ТЗ №3б 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр.Свищов Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Горивна инсталация за 
производство на топлинна 
енергия - ТЗ №1 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр.Свищов Термични електроцентрали р. Дунав III 

    
Инсталация за 
производство на 
биодизел, гр. Русе 

"Полисан" АД, гр. Русе 

Производство и/или 
рафиниране на 
раститителни масла и 
биодизел 

Колектор на 
"Тежко 
машинострое  
не" 

III 

    "Свилоза" АД, гр. Свищов, 
поток 2. 1 - ТЗ 1 

"Свилоза" АД, гр. Свищов 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Дунав III 

    "Свилоза" АД, гр. Свищов, 
поток 2. 2 - ТЗ 2 

"Свилоза" АД, гр. Свищов 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Дунав III 

    

Сгуроотвал на 
"Топлофикация Русе" АД 

"Топлофикация Русе" АД, 
гр.Русе 

Сгуроотвали, 
хвостохранилища и др. 
подобни депа 

р. Дунав   
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BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Сгуроотвал на ТЕЦ 
"Свилоза", гр.Свищов 

"ТЕЦ Свилоза" АД, гр. София 
Сгуроотвали, 
хвостохранилища и др. 
подобни депа 

р. Дунав III 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.7                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания с комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Искър 

BG1IS600R016        
р.Стари Искър 60,030 

Охлаждаши води (смесен 
поток охлаждащи и 
дъждовни води) 

"Лакпром" АД София 
Производство на лакове и 
епоксидни смоли 

Лесновска II 

BG1IS600R015            
р.Макоцевска 

45,716 РДТБО на Община Горна 
Малина и Елин Пелин 

Община Горна Малина Депа за битови отпадъци дере "Умен дол" II 

BG1IS400R012        
р.Блато 

95,415 Инсталация за интензивно 
отглеждане на птици 

"Джиев" АД, гр. Костинброд Птицеферми р. Църна бара II 

    Производствени 
отпадъчни води от 
въглищно стопанство след 
утаител 

"Огняново К" АД, Завод за 
негасена и хидратна вар 
"Пуклина" 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

Приток на 
р.Сливнишка 

II 

    
БФВ след пречиствателно 
съоръжение 

"Огняново К" АД, Завод за 
негасена и хидратна вар 
"Пуклина" 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

Приток на 
р.Сливнишка 

III 

BG1IS200R022      
р.Малък Искър 

106,367 
Дъждовни води от 
площадката на обекта 

"Каприз-2" ООД, гр.София 
Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

р.Калница III 
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BG1IS135R026     
р.Искър 

245,887 Инсталация за 
производство на 
стоманени телове, въжета 
и др., изход Шламоотвал 
(У-к Неутрализация) - 
Поток 1 

"Метизи"АД, гр.Роман 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Искър II 

BG1IS135R026     
р.Искър 

245,887 

"Метизи" АД - ПСБФОВ "Метизи" АД , гр.Роман 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Искър II 

    РДТБО от общини Враца и 
Мездра - смесен поток: 
БФВ, дъж.води, миене и 
др., след шахта за 
хлориране 

"Екопроект" ООД, гр.Враца Депа за битови отпадъци р.Косталевска III 

    РДТБО - дъждовни води 
от Клетка 1.2 

"Екопроект" ООД, гр.Враца Депа за битови отпадъци р.Косталевска II 

    
Смесен поток дъждовни и 
дренажни води 

"Метизи" АД, гр.Роман 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Искър II 

    
УЧВ-производствени води, 
ДВ и БФВ 

"СТРОЙКЕРАМИКА" АД, 
гр.Мездра 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

р.Върбешка II 

BG1IS100R024       
р.Златна Панега 

38,267 Инсталация за 
производство на 
циментов клинкер - поток 
1 - производствени 

"Златна Панега Цимент" АД, 
с.Златна Панега 

Производство на цимент 
отвеждащ канал 
към р.Златна 
Панега 

II 
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    Инсталация за 
производство на 
циментов клинкер - поток 
2 - битови 

"Златна Панега Цимент" АД, 
с.Златна Панега 

Производство на цимент 
открит канал 
към р. Златна 
Панега 

  

    Инсталация за 
производство на 
циментов клинкер - поток 
3 

"Златна Панега Цимент" АД, 
с.Златна Панега 

Производство на цимент р. Златна Панега III 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.7                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания с комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Огоста 

BG1OG600R007 
р.Въртешница 

39,147 

Циментов завод - КМУ 
автотранспорт 

"Холсим България" АД 
Производство на цимент и 
гипс 

р. Въртешница, 
приток на 
р.Ботуня, от 
басейна на 
р.Огоста 

III 

    

Циментов завод - КМУ ЖП 
депо 

"Холсим България" АД 
Производство на цимент и 
гипс 

р. Въртешница, 
приток на 
р.Ботуня, от 
басейна на 
р.Огоста 

III 

    Циментов завод - КМУ при 
оборотна ПС за 
охлаждащи води 

"Холсим България" АД 
Производство на цимент и 
гипс 

яз. "Станьов дол" 
- с. Бели Извор 

II 
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Циментов завод - 
септична яма 

"Холсим България" АД 
Производство на цимент и 
гипс 

р. Въртешница, 
приток на 
р.Ботуня 

ІІ 

    Инсталация за 
производство на 
антивирусни ваксини; 2. 
Инсталация за 
производство на 
антибактериални ваксини 

НИПВМИБ "Ветбиофарм" ООД, 
гр. Враца 

Производство на 
фармацевтични продукти 

р. Въртешница 
(Лева) 

III 
 
 
 
 

BG1OG600L015 
яз.Дъбника 

  Инсталация за 
производство на тухли, 
чрез изпичане в рингова 
пещ 

"Стройкерамика" ООД, 
гр.Мездра - цех Враца 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

яз. "Дъбника" III 

BG1OG307R013 
р.Огоста 

222,907 Инсталация за 
производство на хартия - 
ТЗ1, ТП 3 

"Завод за хартия" АД, гр.Мизия 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Скът III 

    Инсталация за 
производство на хартия - 
ТЗ 1, ТП  5 

"Завод за хартия" АД, гр.Мизия 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Скът III 

    Инсталация за 
производство на хартия - 
ТЗ1, ТМ 1, битови 

"Завод за хартия" АД, гр.Мизия 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Скът III 

    Инсталация за 
производство на хартия - 
ТЗ1, ТМ 2, битови 

"Завод за хартия" АД, гр.Мизия 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Скът II 

    Инсталация за 
производство на хартия - 
ТЗ1, ТП 4, дъждовни 

"Завод за хартия" АД, гр.Мизия 
Производство на целулоза, 
хартия и картон 

р. Скът II 
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BG1OG100R014 
р.Огоста 

3,175 РДТБО на общините  
Оряхово, Вълчедръм, 
Козлодуй, Хайредин, 
Мизия, Бяла Слатина, 
Борован, Кнежа 

Община Оряхово Депа за битови отпадъци 
Дере "Тачов 
дол" 

  

    РДТБО на общините  
Оряхово, Вълчедръм, 
Козлодуй, Хайредин, 
Мизия, Бяла Слатина, 
Борован, Кнежа - 
дъждовни 

Община Оряхово Депа за битови отпадъци 
Дере "Тачов 
дол" 

II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.7                                                                                                                                                                                                   
Ззамърсяване от точкови източници - зауствания с комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие западно от Огоста 

BG1WO400R009 
р.Арчар 

80,960 

Инсталация за  
производство на 
растителни масла и 
биодизел, гр.Димово 

"Екопроекти" ООД, гр.Димово 
Производство и/или 
рафинаране на растителни 
масла 

р. Арчар II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.7                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания с комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Вит 

BG1VT307R007 
р.Вит 

124,580 "Нова Плама" АД, 
гр.Плевен ПСОВ - шлюз 2 

"Нова Плама" АД, гр. Плевен 
Производство на 
рафинирани нефтопродукти 

Лагуни към р.Вит II 

    

"Нова Плама" АД, 
гр.Плевен -  шлюз 1 

"Нова Плама" АД, гр. Плевен 
Производство на 
рафинирани нефтопродукти 

Лагуна към р.Вит II 
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    Инсталация за интензивно 
отглеждане на свине, 
с.Дисевица 

"Агро 2006" ЕООД, гр.Стражица Свинеферми 
Дере, приток на 
р. Вит 

II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.7                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания с комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Осъм 

BG1OS700R011 
р.Осъм 

47,550 Инсталация за 
изработване на 
керамични продукти - 
тухли 

"Керамика 98" ООД, 
гр.Летница 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

р. Смърдешка 
бара 

II 

    

Тухларна, с. 
Александрово, обл.Ловеч 

"Старт - Иван Йорданов"ЕТ, гр. 
В. Търново 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

р. Осъм (в 
селищен канал 
към р.Осъм) 

II 

BG1OS700R001 
р.Осъм 

118,810 РДТБО на Община Ловеч, 
Летница и Угърчин 

Община Ловеч Депа за битови отпадъци Дере II 

    

РДТБО на Община Троян и 
Априлци 

Община Троян Депа за битови отпадъци 
Дере, ляв приток 
на р.Осъм 

  

BG1OS400R010 
р.Ломя 

35,450 

Инсталация за 
производство на 
керамични продукти чрез 
изпичане в два броя 
тунелни пещи 

"Бъдеще-Бутово" Дъщерно АД, 
с.Бутово 

Добив и преработка на 
нерудни минерални 
суровини 

р.Ломя 

II 
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Поречие Янтра 

BG1YN900R015 
р.Янтра 

77,170 Горивна инсталация за 
производство на топло- и 
електрическа енергия -
поток 1 

"Топлофикация Габрово" ЕАД, 
гр.Габрово 

Термични електроцентрали р. Янтра III 

    Горивна инсталация за 
производство на топло- и 
електрическа енергия-
поток 2 

"Топлофикация Габрово" ЕАД, 
гр.Габрово 

Термични електроцентрали р. Янтра III 

    Горивна инсталация за 
производство на топло- и 
електрическа енергия-
поток 3 

"Топлофикация Габрово" ЕАД, 
гр.Габрово 

Термични електроцентрали р. Янтра III 

BG1YN700R017 
р.Янтра 

35,370 
"Захарни заводи" АД - 
поток 1 

"Захарни заводи" АД, гр.Горна 
Оряховица 

Производство на захар 
Янтра, Лясковско 
дере 

III 

    "Захарни заводи" АД - 
поток 2 

"Захарни заводи" АД, гр.Горна 
Оряховица 

Производство на захар Янтра II 

    Сгуроотвал и сатурачни 
полета на "Захарни 
заводи" АД, гр.Горна 
Оряховица 

"Захарни заводи" АД, гр.Горна 
Оряховица 

Сгуроотвали, 
хвостохранилища и др. 
подобни депа 

р. Янтра II 

BG1YN400R031 
р.Видима 

61,190 ПСПОВ на Производствена 
площадка, с. Градница, 
поток 1 

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА" 
АД, гр. Севлиево 

Обработване на метални 
повърхн., вкл. 
Галванизация 

р. Видима II 
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BG1YN400R031 
р.Видима 

61,190 ПСБФОВ на 
Производствена 
площадка, с. Градница, 
поток 2 

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА" 
АД, гр. Севлиево 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Видима II 

BG1YN400R003 
р.Росица 

68,400 ПСПОВ на "Идеал - 
Стандарт България" АД, 
гр. Севлиево, поток 1 

"Идеал-Стандарт България" 
АД, гр. Севлиево 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Росица II 

    ПСБФОВ на "Идеал - 
Стандарт България" АД, 
гр.Севлиево, поток 2 

"Идеал-Стандарт България"АД, 
гр. Севлиево 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Росица II 

BG1YN307R027 
р.Янтра 

96,400 Инсталация за 
производство на 
метилови естери, с. 
Козаревец 

"Рапид Ойл Индустри" ООД, 
гр.В. Търново 

Произв. и/или рафин. на 
растит. масла и биодизел 

Сухо дере II 

    
Инсталация за интензивно 
отглеждане на птици, 
с.Поликраище 

"Консорциум Агробизнес" АД, 
гр. София 

Птицеферми р.Янтра II 

BG1YN600R023 
р.Биюкдере 

21,230 
РДТБО на Община 
Омуртаг, Котел и Върбица 

Община Омуртаг Депа за битови отпадъци Дере 

II 
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Поречие Дунавски Добруждански реки 

BG1DJ100R006 
р.без име 

7,795 
Инсталация за интензивно 
отглеждане на птици, 
кв.Средна кула, Русе 

"Бисер Олива - 98" АД, гр.Стара 
Загора 

Птицеферми 

Сухо дере , 
местност 
"Батмиш" в 
кв."Образцов 
чифлик"  гр.Русе 

II 

BG1DJ200R013 
р.Добричка 

55,301 
РДБО на гр.Добрич 

  
депо 

    

 


