
                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 

 

Приложение 2.1.1.9 

 

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

 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Дунав 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Пристанищен комплекс, гр.Лом - 
поток 1 

"Пристанищен комплекс - 
Лом" ЕАД, гр. Лом 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Дунав III 

    Пристанищен комплекс, гр.Лом - 
поток 2 

"Пристанищен комплекс - 
Лом" ЕАД, гр. Лом 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Дунав III 

    
Пресевно-промивна инсталация, 
гр. Видин 

"ДИМ - Дунавски инертни 
материали" ООД, гр. Видин 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Дунав III 

    Цех за производство на кисело 
мляко, гр. Лом 

"Милккомм" ЕООД, гр. Лом Производство на млечни продукти р. Дунав III 

    Винарска изба, с. Ново село, 
обл.Видин 

"Новоселска гъмза" АД, 
гр.Видин 

Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

р. Дунав III 

    Предприятие за производство на 
батерии 

"Батерия" АД, гр. Никопол Производство на батерии р. Дунав III 

    
Петролна база с. Сомовит, 
общ.Никопол 

"Петрол" АД, 
гр.София/"Нафтекс Петрол" 
ЕООД, гр. Варна 

Петролна база р. Дунав III 
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Код на водното 
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BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Месокомбинат, гр. Русе 
"Месокомбинат Русе" АД, 
гр.Русе 

Производство, преработко и 
консервиране на месо 

р. Дунав III 

    ТМСИ на Производствена база, гр. 
Видин 

"ДДФ Видин" АД, гр. Видин 
Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Дунав III 

    
Предприятие за производство на 
гипс-фазерни плоскости, гр.Видин 

"Кнауф" ЕООД, гр. София Производство на цимент и гипс р. Дунав III 

    Проектиране и производство на 
отрезни металорежещи машини, 
поток 1 

"СИЛОМА" АД, гр. Силистра Машиностроителни предприятия р. Дунав III 

    Проектиране и производство на 
отрезни металорежещи машини, 
поток 2 

"СИЛОМА" АД, гр. Силистра Машиностроителни предприятия р. Дунав III 

    
Кланичен цех с. Ряхово, общ.Сливо 
поле, обл. Русе 

"СЕЛВЕН - СТЕФАН СТАНЧЕВ" 
ЕТ, с.Ряхово, общ. Сливо поле, 
обл.Русе 

Производство, преработко и 
консервиране на месо 

Сухо дере II 

    Производство и търговия с вино и 
високо алкохолни напитки 

"ВИНПРОМ-РУСЕ" ЕООД, 
гр.Русе 

Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

р. Дунав III 

    Месодобивно и 
месопреработващо предприятие с. 
Морава 

"ДЕЛИ-М" ЕООД, с. Морава, 
общ. Свищов 

Производство, преработко и 
консервиране на месо 

Дере II 

    
Производство на 
дървесновлакнести плоскости 

"Фазерлес" АД, гр. Силистра 
Дървопреработване и производство 
на ПДЧ, фурнир и др. 

р. Дунав III 
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Производствена база, гр.Козлодуй "ДДФ - Дуним" АД, гр.Видин 
Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Дунав III 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Производствена база гр.Видин, 
поток 1 

"Ел Би Булгарикум" ЕАД, 
гр.София 

Производство на млечни продукти р. Дунав III 

    Производствена база гр.Видин, 
поток 2 - при високи води 

"Ел Би Булгарикум" ЕАД, 
гр.София 

Производство на млечни продукти р. Дунав III 

    Предприятие за добив и 
преработка на гипс - поток 1 

"Гипс" АД, с. Кошава, 
обл.Видин 

Производство на цимент и гипс р. Дунав III 

    Предприятие за добив и 
преработка на гипс - поток 2 

"Гипс" АД, с. Кошава, обл. 
Видин 

Производство на цимент и гипс р. Дунав III 

    
Производствена база "МЕКОМ" АД, гр. Силистра 

Производство, преработко и 
консервиране на месо 

р. Дунав III 

    

Мандра, с. Чернолик, общ.Дулово "ЖОСИ" ООД, гр. София Производство на млечни продукти 
Сухо дере 
местност 
"Сакаралар" 

II 

    Атомна електроцентрала, 
гр.Козлодуй  - ТК 1 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 
гр.Козлодуй 

Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Атомна електроцентрала, 
гр.Козлодуй  - ТК 2 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 
гр.Козлодуй 

Термични електроцентрали р. Дунав III 

    Предприятие за преработка на 
зеленчуци, с. Полк. Ламбриново 

"Алда Интернешънъл" ЕООД, 
гр.София 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Сухо дере II 

    
Петролна база с. Пиргово, обл. 
Русе 

"Петрол" АД, гр. 
София/"Нафтекс Петрол" 
ЕООД, гр. Варна 

Петролна база р. Дунав III 
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Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 
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Производствено база гр.Видин - 
поток 1 

"Драгажна компания "Тимок" 
ООД, гр. Видин 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Дунав III 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Производствена база гр.Видин - 
поток 2 

"Драгажна компания "Тимок" 
ООД, гр. Видин 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Дунав III 

    Производство на захар, меласа и 
др.хранителни продукти 

"ЗАХАР БИО" АД, гр. Русе Производство на захар р. Дунав III 

    Предприятие за производство на 
пиво 

"Ломско пиво" АД, гр. Лом Производство на бира и малц р. Дунав III 

    Предприятие за производство на 
бетонови изделия и метални 
конструкции, поток 1 

"Заводски строежи" АД, 
гр.Силистра 

Производство на бетонови изделия 
за строителството 

р. Дунав III 

    Предприятие за производство на 
бетонови изделия и метални 
конструкции, поток 2 

"Заводски строежи" АД, 
гр.Силистра 

Производство на бетонови изделия 
за строителството 

р. Дунав III 

    

Атомна електроцентрала, гр. 
Козлодуй - поток 1 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 
гр.Козлодуй 

Термични електроцентрали 

Главен 
отводнителен 
канал на 
Козлодуйска 
отводнителна 
система 

II 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  5 
 

                                                      

                                                  ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 
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реката 
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Атомна електроцентрала, гр. 
Козлодуй - поток 2 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 
гр.Козлодуй 

Термични електроцентрали 

Главен 
отводнителен 
канал на 
Козлодуйска 
отводнителна 
система 

II 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Атомна електроцентрала, гр. 
Козлодуй - поток 3 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 
гр.Козлодуй 

Термични електроцентрали 

Главен 
отводнителен 
канал на 
Козлодуйска 
отводнителна 
система 

II 

    

Атомна електроцентрала, гр. 
Козлодуй - поток 4 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 
гр.Козлодуй 

Термични електроцентрали 

Главен 
отводнителен 
канал на 
Козлодуйска 
отводнителна 
система 

II 

    Предприятие за преработка и 
консервиране на плодове и 
зеленчуци, с. Ряхово 

"Терабелла" ООД, с. Ряхово, 
общ. Сливо поле 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р.Дунав III 

    Предприятие за производство на 
бетон и бетонови изделия, 
гр.Силистра 

"ГБС Варна" АД, клон Силистра 
Производство на бетонови изделия 
за строителството 

р. Бешевица II 

    

Пристанищен комплекс "Русе - 
Запад" - поток 1 

ДП "Пристанищна 
инфраструктура"/ТП 
"Пристанищен комплекс - 
Русе" ЕАД 

Строителство на пътища и 
самолетни писти 

р. Дунав III 
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Пристанищен комплекс "Русе - 
Запад" - поток 2 

ДП "Пристанищна 
инфраструктура"/ТП 
"Пристанищен комплекс - 
Русе" ЕАД 

Строителство на пътища и 
самолетни писти 

р. Дунав III 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

Пристанищен комплекс "Русе - 
Запад" - поток 3 

ДП "Пристанищна 
инфраструктура"/ТП 
"Пристанищен комплекс - 
Русе" ЕАД 

Строителство на пътища и 
самолетни писти 

р. Дунав III 

    

Пристанищен комплекс Русе - 
Запад - поток 4 

ДП "Пристанищна 
инфраструктура"/ТП 
"Пристанищен комплекс - 
Русе" ЕАД 

Строителство на пътища и 
самолетни писти 

р. Дунав III 

    Товарно - разтоварна  за износ на 
стоки - поток 1 

"Свободна зона - Русе" ЕАД, 
гр.Русе 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Дунав III 

    Товарно - разтоварна  за износ на 
стоки - поток 2 

"Свободна зона - Русе" ЕАД, 
гр.Русе 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Дунав III 

    

Пристанищен комплекс Русе - 
Изток - поток 1 

ДП"Пристанищна 
инфраструктура"/ТП 
"Пристанищен комплекс - 
Русе" ЕАД 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Дунав III 

    Предприятие за производство на 
високо алкохолни напитки, с. 
Професор Иширково 

"Добруджа - 77" ООД, 
гр.Силистра 

Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

Сухо дере II 

    Производство и търговия с 
биогорива, гр. Алфатар 

"Евро Етил" ЕАД, гр. Алфатар 
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел 

Сухо дере II 

    Млекопреработвателно 
предприятие, с. Йорданово, общ. 
Силистра 

"Христа Трейд" ЕООД, гр.София Производство на млечни продукти Сухо дере II 
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    Месопреработватлно 
предприятие, с. Страцимир, общ. 
Силистра 

"Бартол" АД, гр. Силистра 
Производство, преработко и 
консервиране на месо 

Сухо дере II 

    
"Сомат" АД, клон Видин - поток 1 "Сомат" АД, гр. София Автосервизи и автомивки 

Отводнителен 
канал с-3 

II 

BG1DU000R001 
р.Дунав от 

границата при 
с.Ново село до 
границата при 

гр.Силистра 

650,650 

"Сомат" АД, клон Видин - поток 2 "Сомат" АД, гр. София Автосервизи и автомивки 
Отводнителен 
канал С-3 

II 

    Маслодобивна фабрика, 
с.Покрайна, общ. Видин 

"Олимекс" ООД, гр. Видин 
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел 

Отводнителен 
канал С-4 

II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Искър 

BG1IS900R003        
р.Черни Искър          

92,872 
ЛПСОВ на спортно - рекреационен 
център, кк"Боровец" 

"Бългериън Еко Проджектс" 
ЕАД, гр. София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере на р.Малка 
Катерица 

I 

    Трафопост, станция и 
експериментална база, 
к.к."Боровец" 

"НЕК" ЕАД, гр. София 
Ремонт на 
трансформатори/подстанции 

Сухо дере, приток 
на р.Бистрица 

II 

    
Пречиствателно съоръжение на 
вила "Бор", с. Говедарци 

"Медико-стоматологичен 
център Лозенец" ООД 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Юручка, приток 
на р.Черни Искър 

I 
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Семеен хотел с ЛПСОВ, 
с.Говедарци, общ. Самоков 

"Инвикта 1" ЕООД, с.Говедарци ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Юручка, десен 
приток на р. Черни 
Искър 

I 

BG1IS789R004        
р.Палакария 

61,941 Фабрика за производство на 
бланширани, полуизпържени, 
дълбоко замръзени картофи, 
с.Белчин 

"Роял Патейтос" АД, с.Белчин, 
общ. Самоков 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Клисурчица II 

BG1IS789R004        
р.Палакария 

61,941 
Зона за отдих, с. Белчин, поток 1, 
ЛПСОВ 

"Главболгарстрой" АД, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Клисурчица, 
приток на 
р.Палакария 

II 

    
Зона за отдих, с. Белчин, поток 2, 
условно чисти 

"Главболгарстрой" АД, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Клисурчица, 
приток на 
р.Палакария 

II 

BG1IS700R006        
р.Искър 63,563 

Бирария "Ярема", с.Ковачевци, 
общ. Самоков 

"Нелон 1" ЕООД, гр. София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Куртова река, 
приток на 
р.Ведена 

II 

BG1IS600R016        
р.Стари Искър 

60,030 Пречиствателна инсталация 
"Чора" на Сеславско рудно поле, 
с. Бухово 

"Екоинженеринг - РМ" ЕООД, 
гр.София 

Добив и обогатяване на метални и 
уранови руди, включително и 
недействащи Обекти 

Дере, приток на р. 
Водни бик 

II 

    Цех за производство на битумни 
емулсии и полимербитуми, с.Нови 
хан 

"Пътприбор" ООД, гр. София 
Строителство и строителни 
съоръжения 

Дере, приток на 
р.Лесновска 

II 

    
ЛПСОВ на "Завод за багрене и 
печат на тъкани", гр. Елин Пелин 

"Миролио България" ЕООД, 
гр.Сливен 

Производство на синтетични 
багрила 

р. Лесновска II 

    ЛПСОВ на голф игрище, с.Равно 
поле 

"Голф клуб" ЕООД, гр. София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Янещица II 
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BG1IS600R015            
р.Макоцевска 

45,716 Мина "Чукурово" , с. Габра - поток 
1, от Ремонтно механична 
работилница 

"Мина Чукурово" АД, гр.София Добив на въглища р. Габра II 

    Мина "Чукурово" , с. Габра - поток 
2, руднични води 

"Мина Чукурово" АД, гр.София Добив на въглища р. Габра II 

    Завод за инструментална 
екипировка, с. Горна Малина - 
дъждовни 

"Завод за инструментална 
екипировка" АД, с. Горна 
Малина 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р.Макоцевска II 

    Завод за инструментална 
екипировка, с. Горна Малина - 
поток 1 

"Завод за инструментална 
екипировка" АД, с. Горна 
Малина 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р.Макоцевска II 

BG1IS600R015            
р.Макоцевска 

45,716 Завод за инструментална 
екипировка, с. Горна Малина - 
поток 2 

"Завод за инструментална 
екипировка" АД, с. Горна 
Малина 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р.Макоцевска II 

    Завод за инструментална 
екипировка, с. Горна Малина - 
поток 3 

"Завод за инструментална 
екипировка" АД, с. Горна 
Малина 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р.Макоцевска II 

BG1IS500R030 
р.Владайска 

12,336 

ПСОВ на хижа "Рудничар", пп 
"Витоша" 

"Нарен" ЕООД, гр. София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 

дере, приток на 
Бистрата река, 
приток на 
р.Владайска 

I 

    

Цех "Мрамор гранит", с.Владая "Мрамор гранит" АД, гр.София 
Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Владайска II 

    Пречиствателно съоръжение-
Почивна 
станция"Боерица",ПП"Витоша" 

"Софийски имоти" ЕАД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на 
р.Владайска 

II 
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BG1IS500R011 
р.Банкенска 

28,644 Институт по мелиорации и 
механизация, гр. София 

Институт по мелиорации и 
механизация към НЦАН-МЗХ 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Какач II 

    ЛПСОВ на предприятие за 
бутилиране на минерални води 
"Банкя" 

"БК Минерални води - Банкя" 
ЕООД, гр. София 

Производство на безалкохолни 
напитки 

р. Банкенска II 

    Складова база - Площадка В, 
Илиенци Запад 

"Софарма" АД, гр. София 
Производство на фармацевтични 
продукти 

р. Какач II 

    
Фабрика "Кенди", гр. Банкя "Кенди" ООД, гр. Банкя 

Производство на захар и захарни 
изделия 

р. Банкенска II 

    Бутилираща компания 
"Минерални води - Банкя", 
гр.Банкя 

"БК Минерални води-Банкя" 
ЕООД, гр. София 

Производство на безалкохолни 
напитки 

р. Банкенска II 

BG1IS500R011 
р.Банкенска 

28,644 
ЛПСОВ на две еднофамилни 
къщи, вз. Градоман, Банкя 

Гълъбин Христов Миленков, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р.Шуманица, 
приток на 
р.Банкенска 

II 

BG1IS500R010 
р.Владайска 

72,312 Жилищна сграда с ЛПСОВ, 
кв.Драгалевци 

Юлиян Цолов Цолов, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р.Дреновичка II 

    ЛПСОВ на жилищна сграда, 
местност Овча купел, гр.София 

Димитър Недков Преславски, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Владайска III 

    
ЛПСОВ на Специализирана 
болница, кв. Драгалевци 

"ПМБАЛ - София" АД, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Скакавица, 
приток на р.Сухата 
река 

II 

    ЛПСОВ на жилищни сгради със 
секции А, Б и В, кв.Драгалевци 

Веселин Цветков Алексиев, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Копаница II 

    ЛПСОВ на жилищни сграде, м. 
Кръстова вада 

"Грийт Морел" ЕООД, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Перловска II 
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Жилищна сграда с пречиствателно 
съоръжение,вз"Киноцентър Ічаст", 
р-н Витоша 

Любомир Димитров Пенев, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р.Дреновичка, 
приток на 
р.Перловска 

II 

    ЛПСОВ на к-с еднофамилни 
жилищни сгради 

"Кристал" АД, гр. София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на р. 
Банишка 

II 

    ЛПСОВ на еднофамилни къщи, кв. 
Драгалевци 

"Рая Резиденшъл Ризорт" 
ЕООД, гр. София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р.Драгалевска II 

    Жилищна сграда с пречиствателно 
съоръжение, вз. Киноцентър Іч, 
София 

Мариета Николова/Петко 
Николов 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на 
р.Перловска 

II 

    ЛПСОВ на "Вилно селище - 
Манастира", р-н Витоша, София 

"Венид Гео" ООД, гр. София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Рекмарица II 

    Жилищна сграда с пречиствателно 
съоръжение, м. Гърдова глава, гр. 
София 

Иванка Николова Ангелкова - 
Томова 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
река, приток на 
р.Владайска 

II 

BG1IS500R010 
р.Владайска 

72,312 ЛПСОВ на жилищен комплекс 
"Водолей 2", кв. Драгалевци 

"Веста билд плюс" ООД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Драгалевска II 

    
ЛПСОВ на жилищна сграда, в.з. 
Симеоново север 

Ваня Натина - Малинова, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на р. 
Суха река 

II 

    
Модулна ЛПСОВ на комплекс от 
пет двуетажни жилищни сгради 

"АММ-Инженеринг" ООД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, десен 
приток на 
р.Владайска 

II 

    ЛПСОВ на сграда - хотелски 
апартаменти, в.з. "Беловодски 
път" 

"Терра груп ай ер би" ООД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на 
р.Владайска 

II 

    ЛПСОВ на жилищна сграда с 
гараж,р-н Витоша 

"Ти Пи Кон" ООД, гр. София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Владайска II 
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ЛПСОВ на жилищни сгради, вз. 
"Бояна" 

"Селект - ЕМ" ЕООД, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на 
р.Перловска 

II 

    ЛПСОВ на жилищна сграда "Бяла 
черква-Симеоново", 
вз."Симеоново - север" 

"Аргогруп Риъл Естейт" ООД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на р. 
Суха река 

II 

    
ЛПСОВ на триетажна жилищна 
сграда, ж.к."Гърдова глава" 

"АММ-Инженеринг" ООД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на 
р.Владайска 

II 

    
ЛПСОВ на жилищна сграда, 
в.з."Панорамен път" 

Цветан Радоев Василев, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
дере, приток на 
р.Владайска 

II 

BG1IS500R009 
р.Перловска 

12,661 
ЛПСОВ на жилищна сграда, 
кв.Бояна 

"Форест Билдинг" ООД, 
гр.София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на 
р.Перловска 

II 

BG1IS400R012        
р.Блато 

95,415 Складова базова за пропан-бутан 
и нефтопродукти (лесно запалими 
течности), гр.Костинброд 

"Газтрейд" АД, гр. София Петролна база р. Белица II 

    Предприятие за производство на 
растителни масла  - поток 1 

"Нива" АД, гр. Костинброд 
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел 

р. Белица II 

    Предприятие за производство на 
растителни масла  - поток 2 

"Нива" АД, гр. Костинброд 
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел 

р. Белица II 

    
Производствен център 
гр.Костинброд 

"Кока кола Хеленик Ботълинг 
Къмпани България" АД, 
гр.Костинброд 

Производство на безалкохолни 
напитки 

р. Белица II 

    Цех за производство на лакови 
покрития, с. Петърч 

"Емайлхим" АД, с. Петърч, 
общ.Костинброд 

Производство на синтетични 
багрила 

р. Сливнишка II 
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Млекопреработвателно 
предприятие, гр.Костинброд 

"ЕФ БИ ТИ" АД, гр. София Производство на млечни продукти 
р. Белица, приток 
на р.Блато 

II 

BG1IS300R018 
р.Искрецка 

20,188 Предприятие за производство на 
опаковки от хартия и картон, 
гр.Своге 

"Графобал България" АД, 
гр.Своге 

Производство на целулоза, хартия и 
картон 

р. Искрецка II 

    ЛПСОВ на фабрика за шоколадови 
изделия "Своге" 

"Крафт Фуудс България" АД, 
гр.Своге 

Производство на захар и захарни 
изделия 

р. Искрецка II 

BG1IS200R022      
р.Малък Искър 

106,367 
Търговски к-с Осиковци - АМ 
Хемус, с. Осиковица, общ.Правец - 
поток 1 

"ОМВ България" ЕООД, 
гр.София 

Автосервизи и автомивки 
р. Братанов дол, 
приток на р.Малък 
Искър 

II 

    
Търговски  к-с Осиковци - АМ 
Хемус, с. Осиковица, общ. Правец 
- поток 2 

"ОМВ България" ЕООД, 
гр.София 

Автосервизи и автомивки 
р. Братанов дол, 
приток на р.Малък 
Искър 

II 

BG1IS200R022      
р.Малък Искър 

106,367 

Рудодобивен к-с "Елаците Мед", 
гр. Етрополе - поток 1 

"Елаците Мед" АД, с.Мирково 
Добив и обогатяване на метални и 
уранови руди, включително и 
недействащи обекти 

Западно дере 
(Дере №1), приток 
на р.Малък Искър 

II 

    

Рудодобивен к-с "Елаците Мед", 
гр. Етрополе - поток 2 

"Елаците Мед" АД, с.Мирково 
Добив и обогатяване на метални и 
уранови руди, включително и 
недействащи обекти 

Зелено дере(Дере 
№2), приток на 
р.Малък Искър 

II 

    
Рудодобивен к-с "Елаците Мед", 
гр. Етрополе - поток 3 

"Елаците Мед" АД, с.Мирково 
Добив и обогатяване на метални и 
уранови руди, включително и 
недействащи обекти 

р. Елашка, приток 
на р.Негърщица 

II 
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BG1IS135R026     
р.Искър 

245,887 Консервна фабрика "Пелтина" гр. 
Искър - поток 1 

"ПЕЛТИНА" ЕООД, гр. София 
Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Мелнична вада II 

    Консервна фабрика "Пелтина" гр. 
Искър - поток 2 

"ПЕЛТИНА" ЕООД, гр. София 
Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Мелнична вада II 

    Консервна фабрика "Пелтина" гр. 
Искър - поток 3 

"ПЕЛТИНА" ЕООД, гр. София 
Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Мелнична  вада II 

    Консервна фабрика "Пелтина" гр. 
Искър - поток 4 

"ПЕЛТИНА" ЕООД, гр. София 
Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Мелнична вада II 

    Консервна фабрика, с.Глава, общ. 
Червен бряг 

"Поли Трейдинг" ООД, гр.София 
Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Отводнителен 
канал 

II 

    
МСИ - Производствена база, с. 
Ореховица 

"Огнеопорни глини" АД, 
гр.Плевен 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Искър III 

    Предприятие за производство на 
яйчен меланж, гр. Искър 

"Ово Бул" ООД, гр. Плевен 
Преработка на яйца и яйчни 
продукти 

р. Писаровска бара II 

BG1IS135R026     
р.Искър 

245,887 

Летище София - Лот Б1 нова 
терминална сграда 

МТС, ГД "Гражданска 
въздухоплавателна 
администрация"/"Летище 
София" ЕАД, гр. София 

Строителство на пътища и 
самолетни писти 

р. Искър II 

    ЛПСОВ на жилищен к-с "Бистрица 
Терас" 

"Тигър" ООД, гр. Костинброд ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере, приток на р. 
Искър 

II 

    Производствена база, ТМСИ и 
бетонов възел, с. Брусен, 
общ.Мездра 

"Инертстрой-Калето" АД, 
гр.Мездра 

Производство на бетонови изделия 
за строителството 

р. Искър III 

    
Завод "Зебра", гр. София "Зебра" АД, гр. София 

Производство на синтетични 
багрила 

р. Искър II 

    Завод за  преработка на скално-
облицовъчни материали, гр. 
Мездра 

"Хемус - М" АД, гр. Мездра 
Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р.Искър III 
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    Пречиствателна инсталация на у-к 
"Искра", находище Брези връх, с. 
Кътина 

"Екоинженеринг - РМ" ЕООД, 
гр.София 

Добив и обогатяване на метални и 
уранови руди, включително и 
недействащи обекти 

Дере, приток на р. 
Тейна 

ІІ 

    Цех за производство на картофен 
чипс, кв.Враждебна 

"Интерснак България" ЕООД, 
гр.София 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Открит водоем II 

    
Летище София - Лот Б2 Нова 
пистова система, пътеки за 
регулиране 

МТС, ГД "Гражданска 
въздухоплавателна 
администрация"/"Летище 
София" ЕАД, гр. София 

Строителство на пътища и 
самолетни писти 

р. Искър II 

    Чемерлик - животновъдна ферма, 
с. Бов, общ. Своге 

"Чемерник" ООД, гр. София Ферми за други видове животни Дере, р.Трескавска II 

    Търговски и сервизен център, 
административна сграда и 
складове, кв.Враждебна 

"София Франс Ауто"АД, 
гр.София 

Автосервизи и автомивки р. Искър II 

BG1IS135R026     
р.Искър 

245,887 
Предприятие за произвадство на 
техн керамика - поток 1, битови 

"Техкерамик М" ООД, 
гр.Мездра 

Производство на цимент и гипс р. Боденска бара II 

    Предприятие за произвадство на 
техн керамика - поток 2, 
производствени 

"Техкерамик М" ООД, 
гр.Мездра 

Производство на цимент и гипс р. Боденска бара II 

    ЛПСОВ на четирифамилни 
жилищни сгради, Панчарево 

Теодора Петрова Петрова ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Кална II 

BG1IS100R025 
р.Гостиля 

37,766 

"Олива" АД, гр. Кнежа - Поток 1 "Олива" АД, гр. Кнежа 
Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

р. Гостиля II 

    

"Олива" АД, гр. Кнежа - Поток 2 "Олива" АД, гр. Кнежа 
Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

р. Гостиля II 
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"Олива" АД, гр. Кнежа - Поток 3 - 
"Ансда" ЕООД 

"Олива" АД, гр. Кнежа 
Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

р. Гостиля II 

BG1IS100R024       
р.Златна Панега 

38,267 

ЛПСОВ на Мелница, гр.Червен 
Бряг 

"ТЕРРА 2000" ООД, гр.Червен 
Бряг 

Производство на брашно и тестени 
произведения 

р. Златна Панега 
десен приток на 
р.Искър 

II 

    
Заведение за хранене 
"Козирката", работилница, ръчно 
измиване на автомобили, с.Златна 
Панега, общ. Ябланица 

"СПЕКТРУМ - Младен Петков" 
ЕТ, гр. Ботевград 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 

р. Батулска 
(р.Добревска), 
приток на р.Златна 
Панега 

II 

    Рибно стопанство, с. Златна 
Панега, общ. Ябланица 

"Рибена" ООД, гр. Тетевен Рибарници р. Златна Панега II 

BG1IS100R024       
р.Златна Панега 

38,267 
Предприятие за производство на 
машини "Бета" 

"Бета" АД, гр. Червен 
бряг/"Бета Индъстрис корп" АД, 
гр. София 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р. Златна Панега II 

    Пералня - тепавица, "Езерото", 
с.Златна Панега 

"Симеон Цветков - Шопа" ЕТ, 
с.Златна Панега 

Перални за пране на дрехи р. Златна Панега I 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Нишава 

BG1NV200R001 
р.Нишава 

51,951 Мина "Станянци", с.Станянци, общ. 
Годеч - поток 1 

"Мина Станянци" АД, гр.София Добив на въглища р. Станянска II 

    Мина "Станянци", с.Станянци, общ. 
Годеч - поток 2 

"Мина Станянци" АД, гр.София Добив на въглища р. Станянска II 

    Мина "Бели брег", с. Габер - поток 
1 - БФОВ 

"Мина Бели брег"  АД, 
гр.София 

Добив на въглища 
р. Голяма 
(Габерска) 

II 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  17 
 

                                                      

                                                  ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

    Мина "Бели брег", с. Габер - поток 
2, руднични води 

"Мина Бели брег"  АД, 
гр.София 

Добив на въглища 
р. Голяма 
(Габерска) 

II 

    Мина "Бели брег", с. Габер - поток 
3, автостопанство 

"Мина Бели брег"  АД, 
гр.София 

Добив на въглища 
р. Голяма 
(Габерска) 

II 

    Мина "Бели брег", с. Габер - поток 
4,  руднични води 

"Мина Бели брег"  АД, 
гр.София 

Добив на въглища 
р. Голяма 
(Габерска) 

II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Огоста 

BG1OG700R003 
р.Бързия 

72,358 
Предприятие за добив, обработка 
и монтаж на скални материали 

"Мрамор Беркстон" АД, 
гр.Берковица 

Производство на цимент и гипс р. Берковска II 

BG1OG700R003 
р.Бързия 

72,358 
Производствено складова сграда 
за бутилиране на минерална вода, 
с. Бързия, общ.Берковица 

"Етап Адресс" АД, гр. София 
Производство на безалкохолни 
напитки 

р. Бързия, приток 
на р.Огоста 

II 

BG1OG700R002 
р.Златица 

22,843 ТМСИ - площадка за промиване на 
баластра, с.Гаганица, 
общ.Берковица 

"Горстрой 2002" ООД, 
гр.Берковица 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

яз. "Огоста"  III 

    Предприятие за производство на 
месни консерви, с. Комарево 

"Компас" ООД, с. Комарево 
Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Костенка II 

BG1OG600R007 
р.Въртешница 

39,147 
Мандра, кв. Бистрец, гр.Враца "Млечен рай" ООД, гр.София Производство на млечни продукти 

р. Въртешница 
(Лева) 

III 

BG1OG600R006 
р.Ботуня 

61,160 Предприятие за производство на 
бои и помагала за рисуване 
с.Спанчевци 

"АРА СБХ Художник" ООД, 
с.Спанчевци, обл. Монтана 

Производство на синтетични 
багрила 

р. Раковица II 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  18 
 

                                                      

                                                  ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

BG1OG400R009 
р.Рибене 

11,032 
"Булгаргаз" ЕООД, район Чирен - 
поток 1 

"Булгаргаз" ЕООД,  гр. София 
Производсво и добив на суров нефт 
и природен газ 

Сухо дере, приток 
на яз."Чирен ІІІ" 

II 

    "Булгаргаз" ЕООД, район Чирен - 
поток 2 

"Булгаргаз" ЕООД,  гр. София 
Производсво и добив на суров нефт 
и природен газ 

Сухо дере II 

    
"Булгаргаз" ЕООД, район Чирен - 
поток 3 

"Булгаргаз" ЕООД,  гр. София 

Производсво и добив на суров нефт 

и природен газ яз. "Чирен ІІІ" II 

    
Подземно газово хранилище, 
с.Чирен, общ. Враца - поток 1 

"Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София 

Производсво и добив на суров нефт 

и природен газ 
Сухо дере, приток 
на яз."Чирен" 

II 

    Подземно газово хранилище, 
с.Чирен, общ. Враца - поток 2 

"Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София 
Производсво и добив на суров нефт 
и природен газ 

Сухо дере II 

    Подземно газово хранилище, 
с.Чирен, общ. Враца - поток 3 

"Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София 
Производсво и добив на суров нефт 
и природен газ 

язовир "Чирен ІІІ" II 

BG1OG307R013 
р.Огоста 

222,907 
Цех "Mаслодобивен" на "Растма 
май", гр.Бойчиновци 

"Растма май" АД, 
гр.Бойчиновци 

Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

Сухо дере II 

    Предприятие за производство на 
хидравлични изделия, гр.Бяла 
Слатина 

"Гарант" АД, гр. Бяла Слатина 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Скът III 

    
Автомивка, гр. Бяла Слатина 

"Хороскоп - Пламен Петров" 
ЕТ, гр. Бяла Слатина 

Автосервизи и автомивки р. Скът II 

    Консервна фабрика, гр. Бяла 
Слатина - поток 1 

"Вега Стар" ЕООД, гр. Бяла 
Слатина 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Скът III 

    Консервна фабрика, гр. Бяла 
Слатина - поток 2 

"Вега Стар" ЕООД, гр. Бяла 
Слатина 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Скът III 
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Канализационна система на 
Поправителен дом, гр.Бойчиновци 

Поправителен дом, 
гр.Бойчиновци 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Сухо дере, старо 
корито на р.Ботуня 

II 

    

Търговско-складов комплекс 
"Техномаркет", гр. Монтана 

"Глориент Инвестмънт БГ" 
ЕООД, гр. София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Корегирано дере 
"Чернил" 

II 
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Поречие западно от Огоста 

BG1WO600R015 
р.Лом 

24,330 
Предприятие за производство на 
електро кари, гр.Лом 

"Балканкар Дунав" АД, гр.Лом 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Лом II 

    
"Аркус" АД, гр. Лясковец - 
обособено производство, гр.Лом 

"Аркус" АД, гр. Лясковец 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

р. Лом II 

    Цех за месодобив и 
месопреработка, кв.Младеново, 
гр. Лом 

"Мити" ООД, гр. Лом 
Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Лом II 

BG1WO600R015 
р.Лом 

24,330 
Предприятие за производство на 
вино и спиртни напитки, гр. Лом 

"Винарна Поломие 1959" АД, 
гр.Лом 

Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

р. Лом II 

BG1WO600R012 
р.Лом 

155,920 Завод "Миджур" , с. Горни Лом - 
поток 1 

"Видекс" АД, гр. София Производство на взривни вещества р. Лом II 

Завод "Миджур", с. Горни Лом - 
поток 2 

"Видекс" АД, гр. София Производство на взривни вещества р. Бърза II 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  20 
 

                                                      

                                                  ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

BG1WO400R009 
р.Арчар 

80,960 Млекопреработвателно 
предприятие, с. Дъбравка, 
общ.Белоградчик 

"Лаф - Велизаров и сие"СД, 
гр.Белоградчик 

Производство на млечни продукти р. Дъбравка II 

BG1WO300R008 
р.Видбол 

78,690 
Предприятие за производство на 
концентрирани фуражи, 
гр.Дунавци 

"Хана Прогрес" АД, гр.Дунавци р. Видбол II 

BG1WO300R007 
р.Войнишка 

63,070 Многопрофилна болница за 
активно лечение "П. Хитов" 

"МБАЛ- П. Хитов" ЕООД, 
гр.Кула 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Чичилска II 

Цех за месодобив и 
месопреработка, гр. Дунавци 

"Месни продукти - Манолов" 
ООД, гр. Видин 

Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Войнишка II 

BG1WO200R002 
р.Тополовец 

15,300 
Предприятие за производство на 
каучукови изделия 

"Кула Ринг" АД, гр. Кула Производство на каучукови изделия 
Сухо дере, приток 
на язовир "Кула" 

II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Вит 

BG1VT900R001 
р.Бели Вит 

38,880 ЛПСОВ на Хотел "Рибарица" 
с.Рибарица общ. Тетевен 

"РЮРИК ГРУП" ЕООД, гр.София ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Бели Вит II 

    
ЛПСОВ на Хотелски к-с " Св. 
Екатерина", с.Рибарица 

"МЕЙК-99" ЕООД, с.Рибарица ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Павлов дол, десен 
приток на р. Бели 
Вит 

II 

BG1VT800R003 
р.Калник 11,950 Мандра в с. Старо село, общ.Троян 

"Кондов Екопродукция" ЕООД, 
гр. София 

Производство на млечни продукти 
Дере "Селешки 
дол" приток на р. 
Калник 

II 

BG1VT789R005 
р.Вит 

116,150 Кланица с цех за месодобив и 
месопреработка, гр.Тетевен 

"Балканмес" ООД, гр.Тетевен 
Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Бели Вит II 
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Маслобойна на гр. Тетевен "Олина 2000" ООД, гр. София 
Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

р. Бели Вит II 

    ЛПСОВ от Страноприемница, 
с.Малък Извор, общ. Ябланица 

"ЕКОЛЕНД" ООД, с. Малък 
Извор, общ. Ябланица 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Дере приток на р. 
Вит 

II 

    

Мандра, с. Лесидрен общ.Угърчин "СТИЛОС" ООД, гр. Дупница Производство на млечни продукти 
р.Лесидренска, 
приток на р.Вит 

II 

    
ЛПСОВ на ПК "Рибарица", 
с.Рибарица, общ. Тетевен 

ИА "Социални дейности на 
"Министерството на 
Отбраната" гр. София 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Бели Вит II 

    

Рибни басейни, гр. Тетевен "МИС ПЕТРА" ООД, гр.София Рибарници 
Конски дол, десен 
приток на р. Бели 
Вит 

I 

    

"Хармония - ТМ" АД, гр.Тетевен 
"Хармония - ТМ" АД, 
гр.Тетевен 

Дървопреработване и произв. на 
ПДЧ, фурнир и др. 

р. Бели Вит II 

    
"Елпром ЕМС" АД, гр. София - 
площадка гр. Тетевен 

"Елпром ЕМС" АД, 
гр.София/площадка гр. Тетевен 

Производство на електронни и 
електрически изделия 

р. Бели Вит II 

    "Авто елит" ООД, гр.Тетевен "Авто елит" ООД, гр.Тетевен Автосервизи и автомивки р. Бели Вит II 

    Предприятие за производство на 
шперплат и слоеста дървесина, 
с.Черни Вит 

"Капитан Войновски" АД, 
с.Черни Вит 

Дървопреработване и произв. на 
ПДЧ, фурнир и др. 

р. Черни Вит II 

BG1VT307R007 
р.Вит 

124,580 

Цех за бутилиране на оцет "Веда", 
гр. Долни Дъбник 

"Веда" ООД, гр. Плевен 
Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

р. Дъбнишка бара, 
ляв приток на 
р.Вит 

II 
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Кланица с колбасарски цех, с.Ясен 
"Тинчо - Антим Моллов"ЕТ, 
гр.Плевен/"Плевен-мес" ООД, 
гр.Плевен 

Производство, преработка и 
консервиране на месо 

Отводнителен 
канал 

II 

    
ЗПОЕТ, с. Ясен на "ПЛЕВЕН-БТ" АД "ПЛЕВЕН - БТ" АД, гр. Плевен Преработка на тютюн Вит II 

    

Цех за консервиране зеленчуци, 
с.Бохот, общ.Плевен 

"Астарта" ООД, гр. Плевен 
Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Дере "Иванов 
дол", 
пр.Пърчевица, 
пр.Чернелка 

II 

BG1VT200R008 
р.Тученица 

26,340 
Инсталация за изработване на 
каменинови изделия - поток 1 
(дъждовни) 

"СК-13 Плевен Каменина" АД, 
гр. Плевен 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Гривишка бара II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Осъм 

BG1OS890R016 
р.Осъм 

80,080 
Предприятие за производство на 
плодови концентрати и сокове, кв. 
Дудевска, гр. Троян -  Поток 1 

"ФРУКТОДЖУС" ЕООД, 
гр.Троян 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Черни Осъм II 

    
Предприятие за производство на 
плодови концентр и сокове в 
гр.Троян - Поток2 

"ФРУКТОДЖУС" ЕООД, 
гр.Троян 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Черни Осъм, 
десен приток на р. 
Осъм 

II 

BG1OS890R016 
р.Осъм 

80,080 ПСБФОВ на Предприятие за 
производство на плодови 
концентр и сокове в гр.Троян - 
Поток3 

"ФРУКТОДЖУС" ЕООД, 
гр.Троян 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Черни Осъм, 
десен приток на р. 
Осъм 

II 
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ЛПСОВ от "Хотелски комплекс за 
селски туризъм" с. Балканец, 
общ.Троян 

"Йордан Киров" ЕТ,  гр.Троян, 
обл. Ловеч 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Кнежа, десен 
приток на р.Бели 
Осъм 

II 

    ЛПСОВ на "Хотел Фея", с.Чифлик 
общ. Троян 

"М И М АГЕНЦИЯ" ЕООД, 
гр.Ловеч 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Бели Осъм II 

    
Дървопреработващо предприятие, 
с. Черни Осъм - поток 1 

"ОБНОВА - КООПЕРАЦИЯ" ПК, 
с. Черни Осъм, общ. Троян 

Дървопреработване и про-во на 
ПДЧ, фурнир и др. 

р. Черни Осъм II 

    ЛПСОВ на "Хотелски к-с Веника 
палас", с. Чифлик 

"Веника турс" ООД, с.Чифлик 
общ. Троян 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Бели Осъм II 

    
ЛПСОВ на хотел "Дива", с.Чифлик, 
общ. Троян 

"ХОЛИДЕЙ  ОН" АД, гр.Бургас ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Козещица, 
приток на р.Бели 
Осъм 

II 

    
Дървопреработващо предприятие, 
с. Черни Осъм - дъждовни води 

"ОБНОВА - КООПЕРАЦИЯ" ПК, 
с.Черни Осъм, общ.Троян 

Дървопреработване и про-во на 
ПДЧ, фурнир и др. 

р. Черни Осъм II 

    Пералня "Свежест - пране и 
хим.чистене", гр. Троян 

"Палашун - Борис Събев" ЕТ, 
гр.Троян 

Перални за пране на дрехи р. Бели Осъм II 

    ЛПСОВ на Хотел "Балкан", 
с.Чифлик 

"ДАД" ООД, гр. Троян ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден р. Козещица II 

BG1OS700R011 
р.Осъм 

47,550 
МСИ, с. Александрово, общ.Ловеч "Еврокварц-Младен Ватов" ЕТ, гр. Плевен р. Осъм III 

BG1OS700R001 
р.Осъм 

118,810 Предприятие за високоякостни 
чугуни "Осъм" 

"ОСЪМ" АД, гр. Ловеч Производство на чугун и стомана 
Старо корито на р. 
Осъм 

II 

BG1OS700R001 
р.Осъм 

118,810 Предприятие за производство на 
ресторантски порцелан и сувенири 
"Развитие" АД с.Калейца общ. 
Троян 

"Развитие" АД, с. Калейца, 
общ.Троян 

Производство на порцелан 
р. Команска , ляв 
приток на р.Осъм 

II 
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    Завод за натурални сокове "Куинс" 
с. Казачево общ. Ловеч 

"ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, 
с.Казачево 

Производство на безалкохолни 
напитки 

р. Осъм II 

    Цех 140 - Метолопресов цех на 
"ЕЛМА" АД гр. Троян 

"ЕЛМА" АД, гр. Троян Производства на ел. машини, уреди р. Осъм II 

    
Автомивка, гр. Ловеч "СИЕЛ" ООД, гр. Ловеч Автосервизи и автомивки р. Гознишка бара II 

    "Колбасарски цех - 2 тона", 
с.Калейца общ. Троян 

"МИНКО ЧОЛАКОВ - ХРИСТО 
ЧОЛАКОВ"ЕТ  гр. Троян 

Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Осъм III 

    ПСХЗОВ на Предприятие за 
производство на мотокари и 
велосипеди "Балкан" 

"Балкан" АД, гр. Ловеч 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р. Баховска II 

    
Мандра, с. Горан, община Ловеч 

"Матев  Млекопродукт" ЕООД, 
гр. Ловеч 

Производство на млечни продукти р. Бейска бара II 

    
ПСХЗПОВ на СД ПСМ "Борима", 
с.Борима, общ. Троян 

"Борима" ЕООД, гр. София 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

Боримско дере, 
пр. Сухата река 

II 

    Гъскокланица и птицеферма, 
с.Йоглав, общ.Ловеч 

"Авис" ЕООД, с. Йоглав, 
общ.Ловеч 

Птицеферми р. Осъм III 

BG1OS300R012 
р.Пордимска 

бара 

17,130 
Предприятие за производство на 
слънчогледово масло, с.Обнова 

"ПЛАСТОЙЛ" ООД, гр.Плевен 
Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

Пордимска бара II 

    

Модулна мелница за пшенично 
брашно, с.Обнова общ. Левски 

"Мел-индустриал" ООД, 
гр.Плевен 

Производство на брашно и тестени 
произведения 

Старо корито на 
р.Пордимска бара 

II 

BG1OS130R015 
р.Осъм 

65,910 

Завод за многослоен картон 
с.Черковица, общ. Никопол 

"МАЙР - МЕЛНХОФ - 
НИКОПОЛ", гр. Никопол 

Производство на целулоза, хартия и 
картон 

р. Осъм на 700м от 
зауств. и в р.Дунав 

III 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  25 
 

                                                      

                                                  ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

    Кланница, с.Аспарухово 
общ.Левски 

"Чонков - Христо Атанасов"ЕТ, 
с.Аспарухово,общ. Левски 

Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Осъм III 

    
ЛПСОВ на Млекопреработвателно 
предприятие в с.Трънчовица общ. 
Левски 

"Мандра - 1" ООД, с.Обнова, 
общ. Левски 

Производство на млечни продукти 
Старо корито на р. 
Осъм 

II 

    Кланица "Венеция", с.Малчика, 
общ. Левски 

Величко Антонов Иванов 
Производство, преработка и 
консервиране на месо 

Старо корито на р. 
Осъм 

II 

                                                                                                                                                                                         Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Янтра 

BG1YN900R015 
р.Янтра 

77,170 ЛПСОВ на Мандра с.Гостилица 
общ. Дряново 

"ВИВ - ПАРТНЬОРИ" ООД, 
гр.Дряново 

Производство на млечни продукти р. Янтра II 

    Завод за произв. на пластмасови 
тръби, поток 1 

"Капитан Дядо Никола"АД, 
гр.Габрово 

Производство на PVC продукти р. Янтра II 

    Завод за произв. на пластмасови 
тръби, поток 2 

"Капитан Дядо Никола"АД, 
гр.Габрово 

Производство на PVC продукти р. Янтра II 

    Завод за произв. на пластмасови 
тръби, поток 3 

"Капитан Дядо Никола" АД, 
гр.Габрово 

Производство на PVC продукти р. Янтра II 

    
Бетонов център, гр.Габрово, 
кв.Тончевци 

"Димас" АД, гр. Габрово Бетонови възли 
Безименно дере, 
приток на р. Янтра 

II 

    
Бетонов и варов възел, кв.Бойката, 
Габрово 

"Булстрой - СМК" АД, 
гр.Габрово 

Бетонови възли 
Покрито дере, 
десен приток на р. 
Янтра 

II 

BG1YN900R015 
р.Янтра 

77,170 Предприятие за преработка на 
пластмаси - плащадка №2, 
гр.Габрово 

"Капитан Дядо Никола" АД, 
гр.Габрово 

Производство на PVC продукти 
покрито дере 
"Рапивец" 

II 
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BG1YN800R033 
р.Белица 

79,050 

Производствен обект за 
комплектоване на боеприпаси и 
ремонт на въоръжение, с. Станчов 
хан и с.Белица 

"Емко" ЕООД, гр. София Производство на взривни вещества р. Белица I 

BG1YN800R016 
р.Дряновска 

67,950 ПСПОВ на "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ 
ДИНАМИКА" ЕООД гр.Дряново, 
поток 1 

"ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ 
ДИНАМИКА" ЕООД 
гр.ДРЯНОВО 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р. Дряновска II 

    ПСБФОВ на "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ 
ДИНАМИКА" ЕООД, гр.Дряново, 
поток 2 

"ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ 
ДИНАМИКА" ЕООД 
гр.ДРЯНОВО 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р. Дряновска II 

    
ЛПСОВ на Завод за преработка на 
яйца и яйчни продукти гр. Дебелец 

"Трудово" ЕООД гр. Дебелец, 
общ. В. Търново 

Преработка на яйца и яйчни 
продукти 

р. Дряновска II 

    
Мандра с. Соколово общ.Дряново 

"Чех 99" ООД, гр. Велико 
Търново 

Производство на млечни продукти р. Дряновска II 

    
Кланица и цех за месопреработка, 
с.Соколово общ. Дряново 

"Чех - Йосиф Новосад" ООД, 
гр.Велико Търново 

Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Дряновска II 

BG1YN700R017 
р.Янтра 

35,370 

Производствена площадка 
"Дървообработване ВТ" АД, В. 
Търново 

Дървопреработване и производство 
на ПДЧ, фурнир и др. 

р. Янтра II 

    

Производствена площадка, поток 2 
"Дървообработване ВТ" АД, В. 
Търново 

Дървопреработване и производство 
на ПДЧ, фурнир и др. 

р. Янтра II 

BG1YN600R034 
р.Лефеджа 

75,770 
Предприятие за месодобив и 
месопреработка на птиче месо, с. 
Кесарево, общ. Стражица 

"Зорница - Комерс" ООД, 
с.Кесарево, общ.Стражица 

Производство, преработка и 
консервиране на месо 

р. Стара река II 
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BG1YN600R023 
р.Биюкдере 

21,230 
Предприятие за преработка на 
мляко, гр. Омуртаг 

"Си-Ви-еС" ООД, гр. Велико 
Търново 

Производство на млечни продукти 
р. Ярлъ дере, 
р.Голямата река 

II 

BG1YN600R021 
р.Златаришка 

53,000 
ЛПСОВ на Предприятие за 
преработка на сурово мляко 

"Би Си Си Хандел" ООД, гр.В. 
Търново 

Производство на млечни продукти 
р. Еленска, приток 
на р.Стара река 

II 

BG1YN400R031 
р.Видима 

61,190 Фармацевтичен завод, площадка 
Врабево 

"Софарма"  АД, София 
Производство на фармацевтични 
продукти 

Дере приток на р. 
Видима 

II 

BG1YN400R012 
р.Росица 

71,670 
ТМСИ в с. Крушето, общ. Г. 
Оряховица 

"Инмат" ООД, гр. В. Търново 
Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

р. Росица II 

    

ЛПСОВ на Предприятие за 
преработка на сурово мляко 

"МИЛКИ ЛУКС" ЕООД гр.Бяла 
Черква 

Производство на млечни продукти 
Воденична вада - 
Дере вливащо се в 
р. Росица 

II 

    Цех за производство на олио, 
с.Никюп, общ. В.Търново 

"Перла ойл" ЕООД, с.Никюп, 
общ. В. Търново 

Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел 

Дере, приток на р. 
Росица 

II 

BG1YN400R003 
р.Росица 

68,400 ЛПСОВ на "Хамбергер България" 
ЕООД 

"ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, 
гр. СЕВЛИЕВО 

Производство на PVC продукти р. Росица II 

BG1YN400R001 
р.Видима 

48,550 
Предприятие за производство на 
пластмасови изделия, гр.Априлци 

ПК "Пластик", гр. Априлци Производство на PVC продукти р. Видима ІІ 

    
Пералня, кв. Зла река, гр.Априлци "Матев" ЕООД, гр. Априлци Перални за пране на дрехи р.Видима II 

BG1YN400R001 
р.Видима 

48,550 
ЛПСОВ на семеен хотел с 
ресторант "Сватовете" 

Поля Красимирова Колева ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Острешка, ляв 
приток на 
р.Видима 

II 
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BG1YN307R027 
р.Янтра 

96,400 "Фешко Фешън сървиз компания" 
ООД, гр. Бяла 

"Фешко Фешън сървиз 
компания" ООД, гр. Бяла 

Производство на текстил и трикотаж р. Янтра III 

    "Модул" АД гр. Бяла - ІІ ра 
производствена площадка 
редуктори - Поток1 

"Модул" АД, гр. Бяла Машиностроителни предприятия р. Янтра III 

    

"Аркус" АД, гр. Лясковец, поток 1 "Аркус" АД, гр. Лясковец 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

Дере "Брода" II 

    

"Аркус" АД, гр. Лясковец, поток 2 "Аркус" АД, гр. Лясковец 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

Дере "Брода" II 

    
"Модул" АД - ІІ ра производствена 
площадка,гр.Бяла - Поток 2 

"Модул" АД, гр. Бяла Машиностроителни предприятия р. Янтра III 

    
Маслена фабрика, с.Козаревец, 
общ. Лясковец 

"Пейчо Пейков - Атла Мария" 
ЕТ, гр. Г. Оряховица 

Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел 

Сухо дере, приток 
на р. Янтра 

II 

    Цех за производство на вина, 
с.Ценово 

"Вини Корп" ЕООД, гр.Плевен 
Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

р. Янтра II 

BG1YN200R028 
р.Студена 

46,020 Инсталация за интензивно 
отглеждане на свине, с.Българско 
Сливово 

"Биляна" ООД, с. Българско 
Сливово 

Свинеферми дере в 
м."Кривулка" 

ІІ 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           Приложение 2.1.1.9                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от точкови източници - зауствания без комплексно разрешително в повърхностните води                                                                                                                                                                              

Поречие Русенски Лом 
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BG1RL900R012 
р.Бели Лом 

202,960 Инсталация за производство на 
лекарства и антибиотици - 
охлаждащи 

"Балканфарма Разград", 
гр.Разград 

Производство на фармацевтични 
продукти 

р. Бели Лом II 

    

Хвостохранилище в район Ветово 
"Каолин" АД, гр. Сеново, 
общ.Ветово, обл. Русенска 

Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

Сухо дере, десен 
приток на р. Бели 
Лом 

II 

     Предприятие за преработка на 
царевични продукти 

"АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, 
гр.Разград 

Производство на спирт и алкохолни 
напитки 

Бели Лом II 

    Млекопреработвателно 
предприятие, гр. Цар Калоян 

"РОСВЕР - Кръстю Кръстев" ЕТ, 
гр. Цар Калоян 

Производство на млечни продукти р.Хлебаровска II 

    
Вагонен - ремонтен завод, 
с.Желязковец 

"ТРАКЦИЯ" АД, с. Самуил, 
обл.Разград 

Машиностроителни предприятия 
Сухо дере, приток 
на р.Бели Лом 

II 

    
Развлекателен к-с, местн. 
Курнаците, Разград 

"Път консулт" ООД, гр.Разград ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
р. Пчелинска, 
приток на р.Бели 
Лом 

II 

BG1RL900R008 
р.Бели Лом 

14,350 
Спортно-възстановителен център, 
с. Островче 

"Мебел стил" ООД, 
гр.Търговище 

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 
Сухо дере, приток 
на р.Бели Лом 

II 

BG1RL200R014 
р.Черни Лом 

57,580 Предпрятие за производство на 
промишлена арматура за парни 
инсталации и водопроводни 
системи, гр.Попово 

"ЧУГУНЕНА АРМАТУРА 
БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Враца 

Машиностроителни предприятия Сеячевско дере, 
ляв приток на 
р.Черни Лом 

II 

BG1RL200R007 
р.Черни Лом 

128,810 
Производство на електроапартура - 
поток 1 

"ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА" ЕООД 
Производство на електронни и 
електрически изделия 

Ковачевско дере II 
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Производство на електроапартура - 
поток 2 

"ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА" ЕООД 
Производство на електронни и 
електрически изделия 

Ковачевско дере II 

    Предприятие за производство и 
търговия с готови облекла 

"Спорт" АД, гр. Попово Производство на текстил и трикотаж р. Поповска II 

BG1RL200R003 
р.Баниски Лом 

62,020 
Млекопреработвателно 
предприятие, с. Камен - поток 1 

"Вароша" ЕООД, гр. София Производство на млечни продукти 
Дере, ляв приток 
на р.Каяджик 

II 

Млекопреработвателно 
предприятие, с. Камен - поток 2, 
площадкови 

"Вароша" ЕООД, гр. София Производство на млечни продукти 
Дере, ляв приток 
на р.Каяджик 

II 

BG1RL120R013 
р.Русенски Лом 

107,890 Предприятие за производство, 
преработка и консервиране на 
гъби - площадка 
"Гъбопроизводство", с.Красен 

"Красен" АД с. Красен, 
общ.Иваново, обл. Русе 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Русенски Лом II 

    Предприятие за производство, 
преработка и консервиране на 
гъби - цех "консервен", Поток 1 

"Красен" АД, с. Красен, 
общ.Иваново, обл. Русе 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Русенски Лом II 

    Предприятие за производство, 
преработка и консервиране на 
гъби, цех "консервен" - Поток 2 

"Красен" АД с. Красен, 
общ.Иваново, обл. Русе 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

р. Русенски Лом II 

    
ПСХЗОВ на метални тръби и 
металообработване 

"ИЗКУСТВО - Д.В." ЕООД, 
гр.Русе 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р. Русенски Лом II 

    

ПСХЗОВ на "Жити" АД, гр.Русе "Жити" АД, гр.Русе 
Обработване на метални 
повърхности, включително 
галванизация 

р. Русенски Лом II 

BG1RL120R013 
р.Русенски Лом 

107,890 ПСХЗОВ на "Русенска 
корабостроителница", гр.Русе 

"Русенска 
корабостроителница", гр.Русе 

Корабостроителници и 
кораборемонтни заводи 

р. Русенски Лом 
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II 
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Поречие Дунавски Добруждански реки 

BG1DJ200R003 
р.Чаирлек 38,003 Мандра, с. Ясеновец 

"ВЕРАС-90-АЛИШ ХАМИД" ЕТ, 
с.Ясеновец, общ.Разград 

Производство на млечни продукти Сухо дере II 

BG1DJ149R002 
р.Царацар 

139,331 
Производство на мебели и 
изделия от дървесина гр.Кубрат 

"Лудогорие-91"АД, гр.Кубрат 
Дървопреработване и производство 
на ПДЧ, фурнир и др. 

Сухо дере "Ишлик 
кору" 

II 

    
Мандра с. Белица, общ.Тутракан "Булдекс" ООД, гр. Силистра Производство на млечни продукти Сухо дере II 

    Предприятие за производство на 
електроинсталационни изделия, 
гр. Кубрат 

"Елпром Елин" АД, гр.Кубрат, 
обл. Разград 

Обработване на метални 
повърхности, включително 
Галванизация 

Сухо дере в 
местността "Сухо 
дере" 

II 

    
Машиностроително предприятие "Динамика" АД, гр. Кубрат Машиностроителни предприятия 

Сухо дере "Ортан 
Бурун" 

II 

    Млекопреработвателно 
предприятие, с. Самуил 

"Максима милк" ООД, 
с.Самуил 

Производство на млечни продукти Сухо дере II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.1.9 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

BG1DJ149R001 
р.Сенкьовица 

43,289 
Предпр. за преработка и конс. на 
плодове и зеленчуци гр. Исперих 

"Хладилно консервен 
комбинат" АД, гр. Исперих 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Сухо дере, 
местност 
"Сенкьовча" 

II 

    
Мандра в гр. Исперих "ДИВА-02" ООД  гр. Исперих Производство на млечни продукти Сухо дере II 

    Машиностроително и 
металообработващо предприятие, 
гр. Исперих 

"ДОБРУДЖА КИТ" АД, 
гр.Исперих 

Машиностроителни предприятия 
Сухо дере 
с.Китанчево 

ІІ 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

BG1DJ149R001 
р.Сенкьовица 

43,289 
Машиностроително и 
металообработващо предприятие 
гр. Исперих - пункт 2 

"ДОБРУДЖА КИТ" АД, 
гр.Исперих 

Машиностроителни предприятия 
Сухо дере 
с.Китанчево 

II 

    
Млекопреработвателно 
предприятие, с. Лъвино 

"БОРИСОВ И СИН - Борислов 
Борисов" ЕТ, гр. Исперих, 
обл.Разград 

Производство на млечни продукти 
Сухо дере в 
местността 
"Инжелик" 

II 

    Млекопреработвателно 
предприятие, с.Владимировци 

"Месомания" ЕООД, 
с.Владимировци 

Производство на млечни продукти Сухо дере II 

BG1DJ100R006 
р.без име 

7,795 Предприятие за преработка на 
плодове и зеленчуци , с.Юпер 

"Консервна фабрика - Юпер" 
АД, гр. Русе 

Преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци 

Сухо дере II 

    
Млекопреработвателно 
предприятие, с. Юпер, общ.Кубрат 

"Булгаротрейд-Частна 
компания" ЕООД, гр. Русе 

Производство на млечни продукти Сухо дере II 

    Инсталация за интензивно 
отглеждане на птици, с.Червена 
вода 

"Бисер Олива 98" АД, гр. С. 
Загора 

Птицеферми Сухо дере II 
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2.1.1.9 

Код на водното 
тяло и име на 

реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Точков източник на замърсяване 
без комплексно разрешително 

Име на 
собственика/ползвателя 

Област от промишлеността 
Заустване във 

водно тяло 

Категория на 
водоприем 

ника 

BG1DJ100R005 
р.Топчийска 

12,138 ЛПСОВ на предприятие за 
преработка на мляко - Мандра 
Ветово 

"ЛАКТЕН" ООД, гр. Ветово Производство на млечни продукти Сухо дере II 

    Млекопреработвателно 
предприятие, с. Брестовене 

"Маклер Комерс" ЕООД, 
гр.Търговище 

Производство на млечни продукти Сухо дере II 

    

Хвостохранилище гр.Сеново "Каолин" АД, гр. Сеново 
Добив и преработка на нерудни 
минерални суровини 

Сухо дере II 

BG1DJ100R004 
р.без име 

5,948 

Мандра, с. Липник, общ. Разград "ИМДО" ООД, гр. Разград Производство на млечни продукти 
Сухо дере 
заустващо в яз. 
"Липник" 

II 

BG1DJ100R004 
р.без име 

5,948 Млекопреработвателно 
предприятие, с. Киченица 

"Трио Милк" ООД, с.Киченица Производство на млечни продукти Сухо дере II 

BG1DJ100R008 
р.Хърсовска 

247,941 
Каолин АД Каолин АД Добив на строителни материали Канагьол II 

    
Мандра  Надежда ООД Производство на млечни продукти дере Чешме кулак II 

BG1DJ345R009  
р.Суха 

106,486 Булгартрансгаз  "Булгартрансгаз" ЕАД 
 

газопреносна станция сухо дере 
II 

 


