
Предприятия, които попадат в обхвата на чл.13 от Директива 91/271/ЕС

Поречие
Промишленост 

(код)
Име на предприяието, формиращо 

отпадъчни води Място на заустване Наличие на разрешител за заустване

Дунав хран.вкусова* "Хлебна мая" АД-Русе р.Дунав
В процедура по издаване - преписката в 
МОСВ

Искър 4
"Роял пътейтос" АД, с.Белчин, 
общ.Самоков р.Клисурчица

Не. В момента се провежда процедура по 
актуал. на разреш-ното в съотв. с изискв. на 
Закона за водите

Искър 5 "Джиев" АД, гр.Костинброд р.Църна бара

Не. В момента се провежда процедура по 
актуал. на разреш-ното в съотв. с изискв. на 
Закона за водите

Искър 8 Фуражен завод-Костинброд р.Блато Не

Камчия 1
"Борман" ЕООД, гр.Каспичан-МПП 
Миланово, общ.Велики Преслав р.Камчия Не

Камчия 1
"Бял поток" ООД, с.Давидово - МПП 
с.Давидово, общ.Търговище дере Не

Камчия 1
"Милктрейд-БТ" ООД, гр.София, Мандра 
с.Съединение, общ.Търговище

Дере, II кат., 
с.Съединение

Не. В процедура на издаване на 
разрешително.

Камчия 5
ПХЖ "Брадърс Комерс", гр.Шумен, 
колбасарница, кланица и свинеферма р.Теке дере Не

Камчия 7 "Винекс Преслав" АД, гр.Велики преслав р.Камчия Да, No.0301/19.11.2001

Камчия 7
"Винарска изба-Хан Крум" ЕАД, с.Хан 
Крум, общ. Велики Преслав р.Камчия Да, No.0302/19.11.2001

Марица 2
"Копекс-Тива"ООД, с.Оризово, общ.Братя 
Даскалови, обл.Стара Загора Сухо дере-р.Гюлдере Да   

Марица 6+10
Пивоварен завод Хасково на "Каменица" 
АД Пловдив

Дере след язовир 
"Сивата вода", Марица В процедура, изпратени в МОСВ

Марица 7
"Винпром Пещера" АД, гр.Пещера от обект 
Спиртна фабрика, с.Катуница, общ.Садово

Общински 
отводнителен канал Не

Марица Фармацевтична "Биовет" АД -Пещера р.Стара Да, No.166/2001
Марица Хартиена "Тракия папир" АД, гр.Пазарджик Отводнителен канал Да, No.354/2002
Марица Хартиена "Завод за хартия Белово" АД, гр.Белово р.Марица Да, No.353/2002
Марица 7 "Винпром Пещера" АД, гр.Пещера р.Стара Не
Марица Животновъдство "Свиком" АД с.Априлци р.Елшишка Не
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Нишава, р.Искър 7

"Спайт" ООД - цех за производство на 
високоалкохолни напитки, с.Гинци, 
общ.Годеч р.Нишава

Не. В момента се провежда процедура по 
актуал. на разреш-ното в съотв. с изискв. на 
Закона за водите

Провадийска и 
Девненска 1

ЕТ "Камаджиев" гр.Нови пазар - МПП 
с.Крива река, общ.Никола Козлево р.Крива река Не

Провадийска и 
Девненска 2 "Солвекс Мира Фрукт" АД гр.Нови Пазар р.Тозлу дере Не
Провадийска и 
Девненска 5

"Ивет" ЕООД, с.Златна нива, 
общ.Каспичан, колбасарница Дере-II категория Не

Янтра 7
"Захарни заводи" АД, гр.Горна Оряховица 
със Спиртна фабрика р.Янтра Да No.0472/08.05.2002

* "Хлебна мая" АД-Русе е единственото в страната предприятие за производство на хлебна мая. 
Този вид производство не е посочено в кодовете на промишленостите, но считаме обекта за основен замърсител 
и го включваме в информацията.
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