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Приложение 2.2.1.3Б 

Точкови източници на промишлени отпадъчни води с Разрешително по  

Закона за водите в ДРБУ 

1. Точкови източници на промишлени отпадъчни води с Разрешително по Закона за водите в 
териториалния обхват на ДРБУ 

Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

Поречие Искър 
BG1IS900R1003 Трафопост, станция и експериментална база, к.к. "Боровец" Ремонт на трансформатори/подстанции 

BG1IS789R1004 Търговски к-с - бензиностанция (Б089) с АГСС и 
обслужваща сграда, с. Продановци, общ. Самоков 

Петролна база 

BG1IS789R1004 Фабрика за производство на бланширани, полуизпържени, 
дълбоко замръзени картофи, с. Белчин 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS600R1015 Мина "Чукурово" , с. Габра - поток 1, от РМР Добив на въглища 

BG1IS600R1015 Мина "Чукурово" , с. Габра - поток 2, руднични води Добив на въглища 

BG1IS600R1416 Цех за производство на битумни емулсии и 
полимербитуми, с. Нови хан 

Строителство и строителни съоръжения 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1IS500R1010 Цех "Мрамор гранит", с. Владая Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1IS135R1726 Автомивка, кв. Горубляне, р-н Панчарево Автосервизи и автомивки 

BG1IS600R1416 ЛПСОВ на "Летище Лесново" Строителство на пътища и самолетни писти 
BG1IS500R1010 Търговски к-с с бензиностанция - Бъкстон Автосервизи и автомивки 

BG1IS500R1010 "Българска коприна" АД, гр. София Производство на текстил и трикотаж 
BG1IS600R1416 ЛПСОВ на "Завод за багрене и печат на тъкани", гр. Елин 

Пелин 
Производство на синтетични багрила 

BG1IS600R1016 Крайпътен комплекс "Нира", с. Казичене - поток 2 (КМУ) Автосервизи и автомивки 

BG1IS600R1016 "Кремиковци" АД, гр. София - поток 1 Производство на чугун и стомана 
BG1IS135R1726 Летище София - Лот Б1 нова терминална сграда Строителство на пътища и самолетни писти 

BG1IS135R1726 Летище София - Лот Б2 Нова пистова с-ма, пътеки за 
регулиране 

Строителство на пътища и самолетни писти 

BG1IS600R1016 "Кремиковци" АД, гр. София - поток 4 Производство на чугун и стомана 
BG1IS600R1215 Завод за инструментална екипировка, с. Горна Малина - 

поток 3 
Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1IS600R1215 Завод за инструментална екипировка, с. Горна Малина - 
поток 2 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1IS600R1215 Завод за инструментална екипировка, с. Горна Малина - 
поток 1 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1IS600R1215 Завод за инструментална екипировка, с. Горна Малина - 
дъждовни 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1IS135R1726 Цех за производство на картофен чипс, кв. Враждебна Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS135R1726 Търговски и сервизен център, административна сграда и 
складове, кв. Враждебна 

Автосервизи и автомивки 

BG1IS500R011 Бутилираща компания "Минерални води - Банкя", гр. Банкя Производство на безалкохолни напитки 

BG1IS500R011 Фабрика "Кенди", гр. Банкя Производство на захар и захарни изделия 
BG1IS500R011 ЛПСОВ на предприятие за бутилиране на минерални води 

"Банкя" 
Производство на безалкохолни напитки 

BG1IS600R1016 "Кремиковци" АД, гр. София - поток 3 Производство на чугун и стомана 
BG1IS600R1016 "Кремиковци" АД, гр. София - поток 2 Производство на чугун и стомана 
BG1IS135R1426 Складова база - Площадка В, Илиенци Запад Производство на фармацевтични продукти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 5 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 6 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр.Етрополе - поток 3 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS500R011 Петролна база "Илиянци" , район Надежда - поток 1 Петролна база 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1IS500R011 Петролна база "Илиянци" , район Надежда - поток 2 Петролна база 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - п. 1 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1233 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 2 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 2 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 1 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 3 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS200R1443 Рудодобивен к-с "Елаците Мед", гр. Етрополе - поток 4 Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS600R1016 Пречиствателна инсталация "Чора" на Сеславско рудно 
поле, с. Бухово 

Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS600R1016 Охлаждаши води (смесен поток охлаждащи и дъждовни 
води) 

Производство на лакове и епоксидни смоли 

BG1IS400R012 Предприятие за производство на растителни масла  - поток 
2 

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

BG1IS400R012 Предприятие за производство на растителни масла  - поток 
1 

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

BG1IS400R012 Складова базова за пропан-бутан и нефтопродукти (ЛЗТ), 
гр. Костинброд 

Петролна база 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1IS400R012 Млекопреработвателно предприятие, гр. Костинброд Производство на млечни продукти 

BG1IS135R1426 Завод "Зебра", гр. София Производство на синтетични багрила 
BG1IS400R012 Цех за производство на лакови покрития, с. Петърч Производство на синтетични багрила 

BG1IS135R1426 Месопреработвателно предприятие, с. Кътина, СО - поток 1 Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1IS135R1426 Месопреработвателно предприятие, с. Кътина, СО - поток 
3, дъждовни 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1IS135R1426 Месопреработвателно предприятие, с. Кътина, СО - поток 
2, дъждовни 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1IS135R1426 Пречиствателна инсталация на у-к "Искра", находище 
Брези връх, с. Кътина 

Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти 

BG1IS400R012 Цех за производства на млечни продукти, с. Опицвет, общ. 
Костинброд 

Производство на млечни продукти 

BG1IS400R012 Завод за негасена и хидратна вар "Пуклина", с. Големо 
Малово 

Производство на бетонови изделия за 
строителството 

BG1IS200R1043 Търговски  к-с Осиковци - АМ Хемус, с. Осиковица, общ. 
Правец - поток 2 

Автосервизи и автомивки 

BG1IS200R1043 Търговски к-с Осиковци - АМ Хемус, с. Осиковица, общ. 
Правец - поток 1 

Автосервизи и автомивки 

BG1IS135R1326 Бензиностанция (Б171) с обслужваща сграда, гр.Своге Петролна база 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1IS300R018 ЛПСОВ на фабрика за шоколадови изделия "Своге" Производство на захар и захарни изделия 

BG1IS300R018 Предприятие за производство на опаковки от хартия и 
картон, гр. Своге 

Производство на целулоза, хартия и картон 

BG1IS200R1022 Асфалтова база, с. Липница, общ. Ботевград Асфалтови бази 

BG1IS135R1326 Чемерлик - животновъдна ферма, с. Бов, общ. Своге Ферми за други видове животни 

BG1IS100R1124 Пералня - тепавица, "Езерото", с. Златна Панега Перални за пране на дрехи 

BG1IS100R1024 Рибно стопанство, с. Златна Панега, общ. Ябланица Рибарници 

BG1IS135R1226 Производствена база, ТМСИ и бетонов възел, с. Брусен, 
общ. Мездра 

Производство на бетонови изделия за 
строителството 

BG1IS135R1226 Завод за  преработка на скално-облицовъчни материали, гр. 
Мездра 

Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1IS135R1226 Предприятие за преработка на вторична пластмаса от 
опаковки и др.изделия, гр. Роман 

Производство на PVC продукти 

BG1IS135R1226 Предприятие за произвадство на техн керамика - поток 2, 
производствени 

Производство на цимент и гипс 

BG1IS135R1226 Предприятие за произвадство на техн керамика - поток 1, 
битови 

Производство на цимент и гипс 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1IS100R1024 Завод за производство на велпапе и опаковки гр. Луковит Производство на целулоза, хартия и картон 

BG1IS100R1024 Предприятие за производство на машини "Бета" Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1IS100R1024 ЛПСОВ на Мелница, гр. Червен Бряг Производство на брашно и тестени 
произведения 

BG1IS135R1026 Виброполигон Койнаре, МСИ Койнаре Производство на бетонови изделия за 
строителството 

BG1IS135R1026 Консервна фабрика, с. Глава, общ. Червен бряг Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS135R1026 Консервна фабрика "Пелтина" гр. Искър - поток 1 Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS135R1026 Консервна фабрика "Пелтина" гр. Искър - поток 2 Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS135R1026 Консервна фабрика "Пелтина" гр. Искър - поток 3 Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS135R1026 Консервна фабрика "Пелтина" гр. Искър - поток 4 Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1IS135R1026 Предприятие за производство на яйчен меланж, гр. Искър Преработка на яйца и яйчни продукти 

BG1IS100R025 ЛПСОВ на Маслена фабрика, гр. Кнежа Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

BG1IS100R025 "Олива" АД, гр. Кнежа - Поток 2 Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 
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водни тела  
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BG1IS100R025 "Олива" АД, гр. Кнежа - Поток 3 - "Ансда" ЕООД Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

BG1IS100R1027 МСИ - Производствена база, с. Ореховица Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

Поречие Вит 
BG1VT900R1001 Рибно стопанство, с. Рибарица Рибарници 

BG1VT900R1002 Предприятие за производство на шперплат и слоеста 
дървесина, с. Черни Вит 

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

BG1VT900R1001 Мандра в гр. Тетевен Производство на млечни продукти 

BG1VT900R1001 Кланица с цех за месодобив и месопреработка, гр. Тетевен Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1VT900R1001 Маслобойна на гр. Тетевен Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

BG1VT900R1001 Автомивка в гр. Тетевен Автосервизи и автомивки 

BG1VT900R1001 База за риболовен туризъм и риборазвъждане - преливни 
води от рибарника, гр. Тетевен 

Рибарници 

BG1VT900R1001 "Авто елит" ООД, гр. Тетевен Автосервизи и автомивки 
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BG1VT900R1001 "Елпром ЕМС" АД, гр. София - площадка гр. Тетевен Производство на електронни и електрически 
изделия 

BG1VT900R1001 "Хармония - ТМ" АД, гр. Тетевен Дървопреработване и про-во на ПДЧ, фурнир 
и др. 

BG1VT789R1105 Мандра, с. Лесидрен общ. Угърчин Производство на млечни продукти 

BG1VT800L004 Мандра в с. Старо село, общ. Троян Производство на млечни продукти 
BG1VT307R1007 Цех за консервиране зеленчуци, с. Бохот, общ. Плевен Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци 
BG1VT307R1007 Цех за бутилиране на оцет "Веда", гр. Долни Дъбник Производство на спирт и алкохолни напитки 

BG1VT307R1007 Кланица с колбасарски цех, с. Ясен Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1VT307R1007 "Плевен - Булгартабак" АД, с. Ясен, общ. Плевен Преработка на тютюн 

BG1VT100R009 МСИ, с. Рибен, общ. Д. Митрополия Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

Поречие Дунав 
BG1DU000R001 Месодобивно и месопреработващо предприятие с. Морава Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1DU000R001 Обект за разфасоване на птиче месо и производство на 
месни заготовки от птиче месо, гр. Свищов 

Произв., прераб. и консерв. на месо 
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актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1DU000R001 МСИ за преработка на речна баластра, гр. Свищов Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1DU000R001 Монтажна база - площадка "АЕЦ Белене" Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Строително - монтажна база - площадка "АЕЦ Белене" Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Петролна база с. Сомовит, общ. Гулянци Петролна база 
BG1DU000R001 ЛПСОВ на предприятие за преработка на мляко - Мандра 

Ветово 
Производство на млечни продукти 

BG1DU000R001 Предприятие за производство на батерии Производство на батерии 

BG1DU000R001 ПСОВ на Млекопреработвателно предприятие в гр. Ветово Производство на млечни продукти 

BG1DU000R001 Винарна с хотелски комплекс, с. Лесковец, общ. Оряхово Производство на спирт и алкохолни напитки 

BG1DU000R001 Бетонов възел, гр. Козлодуй Бетонови възли 
BG1DU000R001 Производствена база, гр. Козлодуй Добив и преработка на нерудни минерални 

суровини 
BG1DU000R001 Атомна електроцентрала, гр. Козлодуй - поток 4 Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Атомна електроцентрала, гр. Козлодуй  - ТК 1 Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Атомна електроцентрала, гр. Козлодуй - поток 3 Термични електроцентрали 
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BG1DU000R001 Атомна електроцентрала, гр. Козлодуй - поток 2 Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Атомна електроцентрала, гр. Козлодуй - поток 1 Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Петролна база с. Пиргово, обл. Русе Петролна база 
BG1DU000R001 Атомна електроцентрала, гр. Козлодуй  - ТК 2 Термични електроцентрали 

BG1DU000R001 Цех за производство на кисело мляко, гр. Лом Производство на млечни продукти 

BG1DU000R001 Производство и търговия с вино и високо алкохолни 
напитки 

Производство на спирт и алкохолни напитки 

BG1DU000R001 Пристанищен к-с Русе - Запад - поток 4 Строителство на пътища и самолетни писти 
BG1DU000R001 Пристанищен к-с "Русе - Запад" - поток 3 Строителство на пътища и самолетни писти 

BG1DU000R001 Пристанищен к-с "Русе - Запад" - поток 2 Строителство на пътища и самолетни писти 

BG1DU000R001 Пристанищен к-с "Русе - Запад" - поток 1 Строителство на пътища и самолетни писти 

BG1DU000R001 "Хлебна мая" АД гр. Русе - поток 2, ПрОВ Производство на брашно и тестени 
произведения 

BG1DU000R001 "Хлебна мая" АД гр. Русе - поток 1, БФВ и ОхВ Производство на брашно и тестени 
произведения 

BG1DU000R001 Месокомбинат, гр. Русе Произв., прераб. и консерв. на месо 
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BG1DU000R001 Производство на захар, меласа и др.хранителни продукти Производство на захар 

BG1DU000R001 Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци , с. 
Юпер 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1DU000R001 Производствено база гр. Видин - поток 1 Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1DU000R001 Производствена база гр. Видин - поток 2 Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1DU000R001 "Рибовъдно стопанство за есетрови риби" гр. Видин Рибарници 

BG1DU000R001 Месокомбинат Видин, поток 1 Произв., прераб. и консерв. на месо 
BG1DU000R001 Месокомбинат Видин, поток  2 Произв., прераб. и консерв. на месо 
BG1DU000R001 ТМСИ на Производствена база, гр. Видин Добив и преработка на нерудни минерални 

суровини 
BG1DU000R001 Предприятие за производство на гипс-фазерни плоскости, 

гр. Видин 
Производство на цимент и гипс 

BG1DU000R001 Млекопреработвателно предприятие, с. Юпер, общ. Кубрат Производство на млечни продукти 

BG1DU000R001 Производствена база гр. Видин, поток 1 Производство на млечни продукти 
BG1DU000R001 Производствена база гр. Видин, поток 2 - при високи води Производство на млечни продукти 

BG1DU000R001 Пресевно-промивна инсталация, гр. Видин Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 
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BG1DU000R001 Предприятие за преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци, с. Ряхово 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1DU000R001 "Сомат" АД, клон Видин - поток 2 Автосервизи и автомивки 
BG1DU000R001 Предприятие за производство на високо алкохолни 

напитки, с. Професор Иширково 
Производство на спирт и алкохолни напитки 

BG1DU000R001 "Сомат" АД, клон Видин - поток 1 Автосервизи и автомивки 
BG1DU000R001 Маслодобивна фабрика, с. Покрайна, общ. Видин Произв. и/или рафин. на растит. масла и 

биодизел 
BG1DU000R001 Предприятие за преработка на зеленчуци, с. Полк. 

Ламбриново 
Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1DU000R001 Предприятие за добив и преработка на гипс - поток 1 Производство на цимент и гипс 

BG1DU000R001 Предприятие за добив и преработка на гипс - поток 2 Производство на цимент и гипс 

BG1DU000R001 Производство на дървесновлакнести плоскости Дървопреработване и про-во на ПДЧ, фурнир 
и др. 

BG1DU000R001 Проектир. и произв. на отрезни металореж. маш., поток 1 Машиностроителни предприятия 

BG1DU000R001 Предприятие за производство на бентон и бетонови 
изделия, гр. Силистра 

Производство на бетонови изделия за 
строителството 

BG1DU000R001 Предприятие за производство на бетон и бетонови изделия, 
гр. Силистра 

Производство на бетонови изделия за 
строителството 
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BG1DU000R001 Предприятие за производство на бетонови изделия и 
метални конструкции, поток 2 

Производство на бетонови изделия за 
строителството 

BG1DU000R001 Предприятие за производство на бетонови изделия и 
метални конструкции, поток 1 

Производство на бетонови изделия за 
строителството 

BG1DU000R001 Месопреработвателно предприятие в гр. Силистра Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1DU000R001 Предприятие за производство на памучни и ленени тъкани Производство на текстил и трикотаж 

BG1DU000R001 Проектир. и произв. на отрезни металореж. маш., поток 2 Машиностроителни предприятия 

BG1DU000R001 Винарска изба, с. Ново село, обл. Видин Производство на спирт и алкохолни напитки 
Поречие Дунавски Добруджански реки 

BG1DJ149R1002 Млекопреработвателно предприятие, с. Самуил Производство на млечни продукти 

BG1DJ900R1016 Мандра, с. Липник, общ. Разград Производство на млечни продукти 
BG1DJ149R1002 Мандра, с. Ясеновец Производство на млечни продукти 
BG1DJ900R1016 Млекопреработвателно предприятие, с. Киченица Производство на млечни продукти 

BG1DJ900R1008 "Каолин" АД - обогатителна фабрика №4, гр. Каолин Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1DJ900R1008 Млекопреработвателно предприятие "Надежда" ,с. Климент Производство на млечни продукти 
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BG1DJ109R001 Млекопреработвателно предприятие, с. Владимировци Производство на млечни продукти 

BG1DJ900R1016 Хвостохранилище гр. Сеново Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1DJ109R001 Млекопреработвателно предприятие, с. Лъвино Производство на млечни продукти 

BG1DJ109R001 Млекопреработвателно предприятие, с. Лъвино Производство на млечни продукти 

BG1DJ109R001 Предпр. за преработка и конс. на плодове и зеленчуци гр. 
Исперих 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1DJ109R001 Мандра в гр. Исперих Производство на млечни продукти 
BG1DJ109R001 Машиностроително и металообработващо предприятие гр. 

Исперих - пункт 2 
Машиностроителни предприятия 

BG1DJ109R001 Машиностроително и металообработващо предприятие, гр. 
Исперих 

Машиностроителни предприятия 

BG1DJ109R001 Мандра, с. Паисиево, общ. Дулово Производство на млечни продукти 
BG1DJ149R1002 Производство на мебели и изделия от дървесина гр. Кубрат Дървопреработване и про-во на ПДЧ, фурнир 

и др. 
BG1DJ149R1002 Предприятие за производство на електроинсталационни 

изделия, гр. Кубрат 
Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1DJ149R1002 Машиностроително предприятие Машиностроителни предприятия 
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BG1DJ149R1002 Мандра с. Белица, общ. Тутракан Производство на млечни продукти 
BG1DJ900R1008 Мандра, гр. Алфатар Производство на млечни продукти 
BG1DJ900R1008 Производство и търговия с биогорива, гр. Алфатар Произв. и/или рафин. на растит. масла и 

биодизел 
BG1DJ900R1016 Кланичен цех с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1DJ109R1017 Млекопреработвателно предприятие, с. Йорданово, общ. 
Силистра 

Производство на млечни продукти 

BG1DJ900R1008 Месопреработватлно предприятие, с. Страцимир, общ. 
Силистра 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

Поречие Западно от Огоста 
BG1WO600R1612 Завод "Миджур" , с. Горни Лом - поток 1 Производство на взривни вещества 

BG1WO600R1612 Завод "Миджур", с. Горни Лом - поток 2 Производство на взривни вещества 

BG1WO400R1009 Млекопреработвателно предприятие, с. Дъбравка, общ. 
Белоградчик 

Производство на млечни продукти 

BG1WO600R015 Производствена база (ТМСИ и Бетонов възел, с. Сталийска 
махала, общ. Лом 

Бетонови възли 

BG1WO600R015 "Аркус" АД, гр. Лясковец - обособено производство, гр. 
Лом 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1WO600R015 Предприятие за производство на вино и спиртни напитки, 
гр. Лом 

Производство на спирт и алкохолни напитки 
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BG1WO600R015 Предприятие за производство на ел кари, гр. Лом Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1WO600R015 Цех за месодобив и месопреработка, кв. Младеново, гр. 
Лом 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1WO600R015 Автомивка, гр. Лом Автосервизи и автомивки 
BG1WO200R004 Предприятие за производство на каучукови изделия Производство на каучукови изделия 

BG1WO300R1007 Цех за месодобив и месопреработка, гр. Дунавци Произв., прераб. и консерв. на месо 

Поречие Нишава 
BG1NV200R1001 Мина "Бели брег", с. Габер - поток 1 - БФОВ Добив на въглища 

BG1NV200R1001 Мина "Бели брег", с. Габер - поток 2, руднични води Добив на въглища 

BG1NV200R1001 Мина "Бели брег", с. Габер - поток 3, автостопанство Добив на въглища 

BG1NV200R1001 Мина "Бели брег", с. Габер - поток 4,  руднични води Добив на въглища 

BG1NV200R1001 Мина "Станянци", с. Станянци, общ. Годеч - поток 2 Добив на въглища 

BG1NV200R1001 Мина "Станянци", с. Станянци, общ. Годеч - поток 1 Добив на въглища 

BG1NV200R1001 Цех за високоалкохолни и безалкохолни напитки, с. Гиниц, 
общ. Годеч 

Производство на спирт и алкохолни напитки 
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Поречие Огоста 
BG1OG600R1006 Предприятие за производство на бои и помагала за 

рисуване с. Спанчевци 
Производство на синтетични багрила 

BG1OG700R1103 Производствено складова сграда за бутилиране на 
минерална вода, с. Бързия, общ. Берковица 

Производство на безалкохолни напитки 

BG1OG600L015 "Химко" АД, гр. Враца Производство на азотни торове 
BG1OG600R007 КС на Затвор в гр. Враца - поток 1 Обработване на метални повърхн., вкл. 

галванизация 
BG1OG600R007 Мандра, кв. Бистрец, гр. Враца Производство на млечни продукти 
BG1OG700R1203 Предприятие за добив, обработка и монтаж на скални 

материали 
Производство на цимент и гипс 

BG1OG700R002 Предприятие за производство на месни консерви, с. 
Комарево 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1OG700R1003 Кланица и месопреработващо предприятие, с. Боровци Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1OG600R007 Кариера за варовик, с. Лиляче, общ. Враца Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1OG600R007 ТИ и ремонтна работилница с автомивка, кариера за 
варовик, с. Лиляче, общ. Враца - поток 1 

Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1OG600R007 ТИ и ремонтна работилница с автомивка, кариера за 
варовик, с. Лиляче, общ. Враца - поток 2 

Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 
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BG1OG700R002 ТМСИ - площадка за промиване на баластра, с. Гаганица, 
общ. Берковица 

Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1OG400R1219 "Булгаргаз" ЕООД, район Чирен - поток 2 Произв. и добив на суров нефт и природен газ 

BG1OG400R1219 Подземно газово хранилище, с. Чирен, общ. Враца - поток 2 Произв. и добив на суров нефт и природен газ 

BG1OG400R1219 "Булгаргаз" ЕООД, район Чирен - поток 1 Произв. и добив на суров нефт и природен газ 

BG1OG400R1219 Подземно газово хранилище, с. Чирен, общ. Враца - поток 1 Произв. и добив на суров нефт и природен газ 

BG1OG400R1219 "Булгаргаз" ЕООД, район Чирен - поток 3 Произв. и добив на суров нефт и природен газ 

BG1OG400R1219 Подземно газово хранилище, с. Чирен, общ. Враца - поток 3 Произв. и добив на суров нефт и природен газ 

BG1OG307R1213 Тепавица с обслужваща сграда, гр. Монтана Перални за пране на дрехи 

BG1OG600R1018 Млекопреработвателно предприятие, с. Ракево, общ. 
Криводол - поток 2, дъждовни 

Производство на млечни продукти 

BG1OG600R1018 Млекопреработвателно предприятие, с. Ракево, общ. 
Криводол - поток 1 

Производство на млечни продукти 

BG1OG307R1213 ТМСИ в с. Долно Белотинци, общ. Монтана Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1OG600R1018 Цех "Mаслодобивен" на "Растма май", гр. Бойчиновци Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

BG1OG200R1413 Автомивка, гр. Бяла Слатина Автосервизи и автомивки 

BG1OG307R1213 ТМСИ - с. Ерден, общ. Бойчиновци Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1OG200R1413 Консервна фабрика, гр. Бяла Слатина - поток 2 Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1OG200R1413 Предприятие за производство на хидравлични изделия, гр. 
Бяла Слатина 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1OG200R1413 Консервна фабрика, гр. Бяла Слатина - поток 1 Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1OG307R1013 Производствена база - Бетонов възел и МСИ, с. Бутан - 
поток 2 

Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1OG307R1013 Производствена база - Бетонов възел и МСИ, с. Бутан - 
поток 1 

Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

 
Поречие Осъм 

BG1OS890R1116 Дървопреработващо предприятие, с. Черни Осъм - 
дъждовни води 

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

BG1OS890R1116 Дървопреработващо предприятие, с. Черни Осъм - поток 1 Дървопреработване и про-во на ПДЧ, фурнир 
и др. 

BG1OS890R1016 Пералня "Свежест - пране и хим.чистене", гр. Троян Перални за пране на дрехи 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1OS890R1116 Предприятие за производство на плодови концентрати и 
сокове, кв. Дудевска, гр. Троян -  Поток 1 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1OS890R1116 ПСБФОВ на Предприятие за производство на плодови 
концентр и сокове в гр. Троян - Поток 3 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1OS890R1116 Предприятие за производство на плодови концентр и 
сокове в гр. Троян - Поток 2 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1OS700R1001 Производствен цех 140 - Метолопресов цех на "ЕЛМА" АД 
гр. Троян 

Производства на ел. машини, уреди 

BG1OS700R1001 Предприятие за производство на ресторантски порцелан и 
сувенири "Развитие" АД с. Калейца общ. Троян 

Производство на порцелан 

BG1OS700R1001 "Колбасарски цех - 2 тона", с. Калейца общ. Троян Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1OS700R1001 ПСХЗПОВ на СД ПСМ "Борима", с. Борима, общ. Троян Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1OS700R1001 Завод за натурални сокове "Куинс" с. Казачево общ. Ловеч Производство на безалкохолни напитки 

BG1OS700R1001 Автомивка, гр. Ловеч Автосервизи и автомивки 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1OS700R1001 ПСХЗОВ на Предприятие за производство на мотокари и 
велосипеди "Балкан" 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1OS700R1001 Предприятие за високоякостни чугуни "Осъм" Производство на чугун и стомана 

BG1OS700R1001 Завод за производство на автомобили, с. Баховица, общ. 
Ловеч - поток 2, промишлени 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1OS700R1001 Гъскокланица и птицеферма, с. Йоглав, общ. Ловеч Птицеферми 

BG1OS700R1001 Мандра, с. Горан, община Ловеч Производство на млечни продукти 

BG1OS700R1001 МСИ, с. Александрово, общ. Ловеч Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1OS130R1115 Кланница, с.Аспарухово общ. Левски Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1OS130R1115 Кланица "Венеция", с. Малчика, общ. Левски Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1OS130R1115 Цех за производство на слънчогледово масло и изделия от 
пластмаса, с. Обнова 

Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

BG1OS130R1115 Модулна мелница за пшенично брашно, с. Обнова общ. 
Левски 

Производство на брашно и тестени 
произведения 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1OS130R1115 ЛПСОВ на Млекопреработвателно предприятие в с. 
Трънчовица общ. Левски 

Производство на млечни продукти 

BG1OS130R1015 Завод за многослоен картон с. Черковица, общ. Никопол Производство на целулоза, хартия и картон 

Поречие Русенски Лом 
BG1RL200R003 Млекопреработвателно предприятие, с. Камен - поток 1 Производство на млечни продукти 

BG1RL200R003 Млекопреработвателно предприятие, с. Камен - поток 2, 
площадкови 

Производство на млечни продукти 

BG1RL200R014 Предпрятие за производство на промишлена арматура за 
парни инсталации и водопроводни системи, гр. Попово 

Машиностроителни предприятия 

BG1RL200R1007 Предприятие за производство и търговия с готови облекла Производство на текстил и трикотаж 

BG1RL200R1007 Производствена база, гр. Попово - Поток 1 Машиностроителни предприятия 

BG1RL200R1007 Производствена база, гр. Попово - Поток 2 Машиностроителни предприятия 

BG1RL200R1007 Производство на електроапартура - поток 2 Производство на електронни и електрически 
изделия 

BG1RL200R1007 Производство на електроапартура - поток 1 Производство на електронни и електрически 
изделия 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1RL900R1012 Вагонен - ремонтен завод, с. Желязковец Машиностроителни предприятия 

BG1RL900R1112 Млекопреработвателно предприятие, гр. Цар Калоян Производство на млечни продукти 

BG1RL900R1012 Хвостохранилище в район Ветово Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1RL120R1013 Предприятие за производство, преработка и консервиране 
на гъби - цех "консервен", Поток 1 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1RL120R1013 Предприятие за производство, преработка и консервиране 
на гъби, цех "консервен" - Поток 2 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1RL120R1013 Предприятие за производство, преработка и консервиране 
на гъби - площадка "Гъбопроизводство", с. Красен 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1RL120R1013 ПСХЗОВ на метални тръби и металообработване Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1RL120R1013 ПСХЗОВ на "Русенска корабостроителница", гр. Русе Корабостроителници и кораборемонтни 
заводи 

BG1RL120R1013 ПСХЗОВ на "Жити" АД, гр. Русе Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 
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Код на 
актуализираните 

повърхностни 
водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

Поречие Янтра 
BG1YN900R1415 Завод за взривни материали Производство на взривни вещества 

BG1YN400R1001 Предприятие за производство на пластмасови изделия, гр. 
Априлци 

Производство на PVC продукти 

BG1YN800R1133 Произв.обект за комплектоване на боеприпаси и ремонт на 
въоръжение, с. Станчов хан и с. Белица 

Производство на взривни вещества 

BG1YN400R1001 Сграда за битови услуги - Пералня Перални за пране на дрехи 

BG1YN900R1415 Завод за произв. на пластмасови тръби, поток 3 Производство на PVC продукти 

BG1YN900R1415 Завод за произв. на пластмасови тръби, поток 2 Производство на PVC продукти 

BG1YN900R1415 Завод за произв. на пластмасови тръби, поток 1 Производство на PVC продукти 

BG1YN900R1015 Варобетонов възел, гр. Габрово Бетонови възли 

BG1YN900R1015 Бетонов и варов възел, кв. Бойката, Габрово Бетонови възли 

BG1YN900R1015 Бетонов център, гр. Габрово, кв. Тончевци Бетонови възли 

BG1YN900R1015 Прадприятие за преработка на пластмаси - плащядкя №2, 
гр. Габрово 

Производство на PVC продукти 
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актуализираните 
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водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1YN400R1531 Цех за преработка на плодове и зеленчуци, с. Дебнево - 
Поток 2 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1YN400R1531 Цех за преработка на плодове и зеленчуци, с. Дебнево - 
Поток 1 

Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1YN800R1016 ПСБФОВ на "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД, 
гр. Дряново, поток 2 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1YN800R1016 ПСПОВ на "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД гр. 
Дряново, поток 1 

Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1YN400R1531 Фармацевтичен завод на „Софарма – Врабево“ Производство на фармацевтични продукти 

BG1YN400R1003 Галваничен цех, гр. Севлиево Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1YN800R1016 Мандра с. Соколово общ. Дряново Производство на млечни продукти 

BG1YN800R1016 Кланица и цех за месопреработка, с. Соколово общ. 
Дряново 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1YN700R1017 Месопреработвателно предприятие в с. Церова кория, общ. 
В. Търново 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1YN700R1017 Производствена площадка Дървопреработване и про-во на ПДЧ, фурнир 
и др. 

BG1YN700R1017 Производствена площадка, поток 2 Дървопреработване и про-во на ПДЧ, фурнир 
и др. 
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водни тела  

Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1YN900R1015 Предприятие за производство на захарни издерия, с. 
Леденик 

Производство на захар и захарни изделия 

BG1YN700R1017 "Аркус" АД, гр. Лясковец, поток 1 Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1YN700R1017 "Аркус" АД, гр. Лясковец, поток 2 Обработване на метални повърхн., вкл. 
галванизация 

BG1YN700R1017 Млекопреработвателно предприятие, с. Момин сбор, общ. 
Велико Търново 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1YN600L024 Предприятие за преработка на мляко, гр. Омуртаг Производство на млечни продукти 

BG1YN700R1017 Маслена фабрика, с. Козаревец, общ. Лясковец Производство и/или рафинаране на 
растителни масла 

BG1YN700R1017 ТМСИ, гр. Лясковец Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1YN600R1034 Предприятие за месодобив и месопреработка на птиче месо, 
с. Кесарево, общ. Стражица 

Произв., прераб. и консерв. на месо 

BG1YN700R1017 "Промивно-пресевна инсталация за баластра" Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1YN400R011 Винарска изба в с. Ресен, общ. В. Търново Производство на спирт и алкохолни напитки 

BG1YN400R1012 ЛПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко Производство на млечни продукти 
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Име на Точковия източник на промишлени отпадъчни 
води с разрешително по Закона за водите Вид на индустрията 

BG1YN400R1112 ТМСИ в с. Крушето, общ. Г. Оряховица Добив и преработка на нерудни минерални 
суровини 

BG1YN400R1112 Цех за производство на олио, с. Никюп, общ. В. Търново Произв. и/или рафин. на растит. масла и 
биодизел 

BG1YN600R1025 Консервна фабрика "АКТА" ООД, с. Цар Асен Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 

BG1YN130R1029 "Модул" АД гр. Бяла - ІІ ра производствена площадка 
редуктори - Поток1 

Машиностроителни предприятия 

BG1YN130R1029 "Фешко Фешън сървиз компания" ООД, гр. Бяла Производство на текстил и трикотаж 

BG1YN130R1029 "Модул" АД - ІІ ра производствена площадка,гр. Бяла - 
Поток 2 

Машиностроителни предприятия 

BG1YN130R1029 Цех за производство на вина, с. Ценово Производство на спирт и алкохолни напитки 
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2. Разпределение на броя на Точкови източниците на промишлени отпадъчни води, вкл. в случаите, когато товарът на 
замърсяването от тези ОВ е над 4000 е. ж. и те се заустват във водоприемници в чувствителни зони (без да преминават 
през ГПСОВ) по поречия в ДРБУ 

2.1. Поречие Искър 

 

 

 

Област от промишлеността Поречие Искър
Производство на строителни изделия, 
строителство и строителни съоръжения 

8

Добив и преработка на полезни изкопаеми 16
Целулозно-хартиена и дървопреработвателна 
промишленост

2

Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

9

Хранително -вкусова промишленост 20
Производство, добив и съхранение на нефт и 
нефтопродукти

5

Химическа промишленост 9
Автосервизи и автомивки 6
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

5

Производство и ремонт на електронни и 
електрически изделия

1

Производство на текстил и трикотаж 1
Животновъдство 1

Общ брой 83

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.2. Поречие Огоста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Поречие Огоста
Добив и преработка на полезни изкопаеми 8
Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

2

Хранително -вкусова промишленост 8
Производство, добив и съхранение на нефт и 
нефтопродукти

6

Химическа промишленост 4
Автосервизи и автомивки 1
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

1

Общ брой 30

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.3. Поречие Западно от Огоста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Западно от Огоста
Производство на строителни изделия, 
строителство и строителни съоръжения 

1

Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

2

Хранително -вкусова промишленост 4
Химическа промишленост 3
Автосервизи и автомивки 1

Общ брой 11

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.4. Поречие Вит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Поречие Вит
Добив и преработка на полезни изкопаеми 1
Целулозно-хартиена и дървопреработвателна 
промишленост

2

Хранително -вкусова промишленост 10
Автосервизи и автомивки 2
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

1

Производство и ремонт на електронни и 
електрически изделия

1

Общ брой 17

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.5. Поречие Осъм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Осъм
Добив и преработка на полезни изкопаеми 1
Целулозно-хартиена и дървопреработвателна 
промишленост

3

Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

5

Хранително -вкусова промишленост 10
Химическа промишленост 2
Автосервизи и автомивки 1
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

1

Животновъдство 1
Общ брой 24

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.6. Поречие Янтра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Янтра
Производство на строителни изделия, 
строителство и строителни съоръжения 

3

Добив и преработка на полезни изкопаеми 3
Целулозно-хартиена и дървопреработвателна 
промишленост

2

Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

7

Хранително -вкусова промишленост 16
Химическа промишленост 9
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

2

Производство на текстил и трикотаж 1
Общ брой 43

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.7. Поречие Русенски Лом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Русенски Лом
Добив и преработка на полезни изкопаеми 1
Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

7

Хранително -вкусова промишленост 6
Производство и ремонт на електронни и 
електрически изделия

2

Производство на текстил и трикотаж 1
Общ брой 17

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.8. Поречие Дунавски Добруджански 
реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Дунавски 
Добруджански реки

Добив и преработка на полезни изкопаеми 2
Целулозно-хартиена и дървопреработвателна 
промишленост

1

Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

4

Хранително -вкусова промишленост 18
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

1

Общ брой 26

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.9. Поречие Дунав 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от промишлеността Дунав
Производство на строителни изделия, 
строителство и строителни съоръжения 

9

Добив и преработка на полезни изкопаеми 6
Целулозно-хартиена и дървопреработвателна 
промишленост

1

Металургия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост 

2

Хранително -вкусова промишленост 25
Производство, добив и съхранение на нефт и 
нефтопродукти

2

Химическа промишленост 4
Автосервизи и автомивки 2
Производство и/или рафиниране на 
растителни масла и биодизел

1

Производство на текстил и трикотаж 1
Термични електроцентрали 8

Общ брой 61

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой
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2.10. Поречие Нишава 

Област от промишлеността Поречие Нишава
Добив и преработка на полезни изкопаеми 6
Хранително -вкусова промишленост 1

Общ брой 7

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по 
Закона за водите, брой

 

2.11. Поречие Ерма  

В поречие Ерма няма Точкови източници на промишлени отпадъчни води с 
разрешително по Закона за водите. 

 


