
 1

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
  М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
    РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА 

 
 
 

УТВЪРДИЛ: 
 
НОНА КАРАДЖОВА  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 
Съгласувано с: 
 
ЕВДОКИЯ МАНЕВА 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР 

 

П Л А Н 
 

        за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  инж. Тодорка Гергова 

Директор на РИОСВ Враца 
 

Съгласували:  
Ганя Христова 
Директор на дирекция „ПОС”   
 
Ваня Димитрова 
Началник на отдел „ККД”      
 
 
 



 1

 
Съдържание 
 
I. Текстова част 

1. Обхват на плана 
1.1. Период от време и географска област 
 
Настоящият план се отнася за дейността на Регионална инспекция по околна среда и 

водите – Враца през 2013 г., която осъществява своите функции на територията на област Враца. 
Областта е разположена в Северозападната част на страната и в нейните административни 

граници попадат десет общини с общо 123 населени места, заемащи 1/26 част от територията на 
България. Простира се от река Дунав на север до Стара планина на юг с площ от 3619,7 км². На 
север област Враца има международна граница с окръг Долж, Румъния. На запад областта 
граничи с област Монтана, на юг със София Област и на изток с областите Плевен и Ловеч. През 
територията на област Враца минават международни транспортни коридори: номер ІV – път Е 79 
и  номер VІІ – река Дунав. 

Област Враца се отличава с богато биоразнообразие, като общата площ на защитените 
територии в областта е 21 642.2 ха, разделена на следните категории: резерват ”Врачански карст”, 
природен парк “Врачански Балкан”,13 бр. защитени местности, 11 бр.природни 
забележителности.  

На територията на област Враца попадат 18 защитени зони от мрежата Натура 2000, като 
15 зони са обявени по Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) и 3 зони са обявени по 
Директива 79/409/ЕЕС (за птиците).  

Резерват "Врачански карст" е обявен през август 1983 г. и заема площ от 1467,6 ха. 
Съгласно категоризацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN) резерватът се 
отнася към I  категория -  строг резерват.  Обявен е с цел да се запази живописния и типичен за 
тези места карстов терен с разнообразни геоморфологични образувания, уникална пещерна 
фауна, богато растително разнообразие и консервационно значими растителни видове. От 2001 г. 
Резерватът се стопанисва от РИОСВ – Враца. Тук е разположен и природен парк “Врачански 
Балкан” обявен по мрежата Натура 2000 с площ от  28 844,8 ха съгласно Паркоустройствен 
проект от 1995 г. и едни от най-интересните пещери и пропасти в България – повече от 600 (по 
данни от Плана му за управление). 

Индустриалното развитие на областта се представя от: енергетика (АЕЦ Козлодуй ЕАД), 
добив на цимент („Холсим – България” АД, с. Б. Извор), машиностроене („Центромет” АД, 
„ЗММ”- Враца, „ВРЗ Вола”, гр. Враца, „Гарант” - Бяла Слатина, „Хидком” и „Агротехчаст” - 
Оряхово), текстилна промишленост („Вратица-Враца” АД, „Враца Стил” - Враца, „Ню Текс” АД 
– Мездра и други), кариери за добив и обработка на каменни блокове и мрамор, предприятия от 
хранително-вкусовата промишленост, строителна дейност, добив и съхранение на нефт и газ (с. 
Бутан, с.Чирен). 

 
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ 
 
При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни 

функции. 
В изпълнение на регулиращите си функции, РИОСВ разработва или участва в 

разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване 
на природните ресурси; провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на 
държавата в тази област. 

Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в провеждането на 
дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната 
среда; предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната 
среда; повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда. 
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В изпълнение на контролните си функции РИОСВ осъществява превантивен, текущ и 
последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството 
на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат. 

Контролните проверки в различните направления се извършват на основание 
изискванията на ЗООС и специализираните закони и подзаконови нормативни актове, касаещо 
всеки обект. 
      

1.3.Национални политики, приоритети и законодателство 
 
Националната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух се основава на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, чиято основна цел е намаляване на вредното 
въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху здравето на хората, 
животните, растенията, природните и културните ценности от негативното изменение в 
качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности. 

Приоритета на проверките по компонент “Въздух” и фактор “Шум” се обуславя от 
издадените Комплексни разрешителни на оператори и действащото екологично законодателство, 
в това число емисионен контрол на Дружества източници на емисии на вредни вещества 
изпускани в атмосферния въздух и замервания нивата на шум излъчван в околната среда от 
промишлени дейности.  

На проверки подлежат и ползватели на хладилни, климатични, термопомпени, 
пожарогасителни инсталации съдържащи фреони, сервизи за поддръжката им, бензиностанции, 
ползватели и търговци на едро и дребно на продукти съдържащи Летливи Органични 
Съединения (ЛОС), производствени инсталации с употреба на ЛОС, чиято дейност е 
категоризирана според нормативното законодателство, както и обекти притежаващи 
Разрешително за търговия с емисии на парникови газове. 
     По големите замърсители, предимно на атмосферния въздух през последните години 
„Химко”АД, „Елисейна” ЕАД, „Камибо”ООД и др., поради финансови и икономически причини 
са с преустановена производствена дейност. 
Най-големите промишлени обекти на територията на областта са „АЕЦ-Козлодуй”ЕАД, 
„Холсим”АД (производство на цимент), „ЗММ”АД-гр.Враца (производство на металорежещи 
машини), „Вратица-Враца”АД (производство на текстил) и др.  
          Основният проблем по компонента “Въздух” е регистрирането на наднормени 
средноденонощни концентрации по показателя ФПЧ10.        
        Превишения на средноденонощната норма се наблюдават единствено през зимния период по 
показател ФПЧ10 регистрирани от АИС “ЖП Гара” Враца, като за 2012г. броя на регистрираните 
превишения е 47,/в сравнение с 2011г.-броят е 92/ който се дължат главно на употребата на 
твърди горива за битово отопление.   

За целта община Враца е разработила и приела Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и 
достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 
периода 2011 г.-2014 г., в която една от основните мерки за постигане на горното е газифициране 
на град Враца.   

Приоритетна визия в областта на водите е изграждането на канализационни системи и 
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж. и от 2 000 – 
10 000 е.ж. До момента е изпълнено:   

- През 2012 г. стартираха строителните дейности - І-ви етап по реконструкция и 
модернизация на ГПСОВ-Враца, които са част от "Интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Враца".  
- Стартира проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. 
Козлодуй”-процедура за безвъзмездна финансова помощ 161PO005/10/1.11/02/16.  
- “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина” е в процес 
на реализация, чрез осигурено финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013г.” 
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 - Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра” – 
Осигурено финансиране за "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на гр. Мездра".  
-  “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, канализационна мрежа и 
съпътстващата я водопроводна мрежа на територията на гр. Мизия”- е в процес на 
подготовка на документация за кандидатстване за безвъздмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. 
-  “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол” – внесена е в 
МОСВ  документация за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 
-  “Рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на канализация с ПСОВ с 
капацитет 1000 е. ж. в с. Крушовица, общ. Мизия” осигурени са средства по мярка 321 на 
“Програма за развитие на селските райони”. 
- “Изграждане на канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води за 1000 е.ж. 
на с. Софрониево, общ. Мизия” – изготвен идеен проект. 
-  “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 4200 е.ж. в 
землището на гр. Роман” – Община Роман е представила изготвени прединвестиционни 
проучвания в УО по Оперативна програма “Околна среда. 
 

   Един от основните приоритети в работата на сектор „Управление на опадъците” на 
регионално ниво е прилагане на новия Закон за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни документи към него в т.ч., намаляване на въздействията върху околната среда, 
причинени от генерираните отпадъци, увеличаване отговорностите на замърсителите, 
предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на 
незаконни сметища; контрол по условията на издадените разрешителни за дейности с отпадъци и 
др. 
     През 2012г влезе в сила новия ЗУО с които са регламентирани промени в нормативната база 
по отношение на площадките за ОЧЦМ, въвеждане на разделно събиране на отпадъци от 
пластмаса, стъкло и метал от търговските обекти и административни сгради; въвеждане на 
системи за компостиране на биоразградими отпадъци, нови задължения на общинските 
администрации и др. В тази насока ще бъде насочена основно контролната дейност през 
годината. 
            Националната политика  по опазване на почвите е свързана с опазване на техните 
функции, както и  устойчиво им ползване и трайно възстановяване като компонент на околната 
среда. 

През 2012 г. влезе в сила изменение на Наредбата за ОС (ДВ бр.73/2007г), с което се 
въвеждат повече критерии при извършване на процедурата по Оценка за съвместимост и се 
осигуряват повече възможности на експертите, провеждащи процедурата, при оценяване на 
евентуалните въздействия върху защитените зони и вземане на адекватно решение. Дава се 
възможността за прекратяване на процедурата на всеки етап от провеждането й, при положение, 
че  възложителя не спази съответните нормативни изисквания.  

Опазването и съхраняването на защитените територии и биологичното разнообразие 
като национално и общочовешко богатство. След утвърждаването със Заповед № РД-
200/06.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите на Инструкция за организацията и 
реда за извършване на контрол от структурите на Министерство на околната среда и водите 
върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и 
освобождаването им в околната среда, на контрол от страна на РИОСВ, подлежат базите и 
опитните полета на Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол. На територията контролирана от РИОСВ – Враца се 
извършва сортоизпитване в две от тях,  намиращи се в гр.Враца и с.Селановци.  И двете са 
заложени за контрол през 2013 г. по Закона за генетично модифицираните организми. 

 
 Приоритетите в направление ОВОС и ЕО са стриктно спазване на нормативните 
изисквания при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Издаване на мотивирани решения и 
последващ контрол относно поставените условия в тях в зависимост от  фазите на реализиране на 
съответното инвестиционно предложение.  
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  Съгласно последните изменения в ЗООС,  Наредбата по ОВОС и Наредбата по ЕО по 
информацията във внесените преписки от възложителите се изпраща по служебен ред за 
становище до БДУВДР Плевен и до РЗИ Враца, които се включват в издадените решения. В 
решенията се взема предвид и становището на съответната община по местоположение на 
реализиране на инвестиционното предложение,  което се изпраща по служебен ред от нея в 
инспекцията, което от своя страна отразява обществения интерес към съответното ИП.  
  Контролната функция в превантивната дейност се осъществява чрез проверки на място и 
по документи на инвестиционните предложения за които има издадени решения по ОВОС/ЕО и 
решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, съгласно изискванията 
на нормативната уредба по околна среда и специализираната нормативна уредба- глава шеста от 
ЗООС, Наредбата за ЕО и Наредбата за ОВОС, ЗУТ и др. касаещи конкретно всяко едно 
инвестиционно предложение. 
 

РИОСВ прилага ЗОПОЕЩ в случаите на причинени екологични щети или непосредствена 
заплаха от възникване на екологични щети (ЕЩ), причинени от действие или бездействие в 
резултат на: извършване на дейности, определени в приложение №1 на ЗОПОЕЩ;извършване на 
дейности извън определените в приложение №1, когато операторът или трето лице е действал 
виновно и с това е причинил щети върху защитени видове и природни местообитания; 
замърсяване с дифузен характер, когато е възможно да се установи причинна връзка между 
дейността на отделен оператор и непосредствена заплаха за екологични щети или причинените 
екологични щети от тази дейност.  
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1.4. Организационна структура – обхват 
 

ДИРЕКТОР 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ ”Административни, финансови и правни дейности” 
Директор Дирекция 

Направление “Правни дейности” 
Старши юрисконсулт 

Направление "Финансово-счетоводна дейност" 
Старши счетоводител 

Направление "Административно и кадрово обслужване" 
Младши експерт 

"Кадрово и 
административно 

обслужване" 

Технически сътрудник - 
обслужване на “едно гише" 

Главен специалист "Организатор 
спомагателни дейности и 

автотранспорт" 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДИРЕКЦИЯ “Контрол и превантивна дейност" 

Директор Дирекция 

ОТДЕЛ ”Контрал на околната среда” 
Началник Отдел 

Направление “Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори” 

Младши експерт “Радиационен контрол и вредни физични фактори” 

Направление "Опазване на водите" 
Старши експерт "Контрол чистотата на 

водите по поречие на р.Искър и р.Дунав" 
Младши експерт "Контрол чистотата на водите 

по поречие на р.Огоста" 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" 

Главен експерт "Управление 
инсталации и съоръжения за 

третиране на битови 
отпадъци" 

Старши експерт "Разрешителен, 
регистрационен режим и 

екологосъобразно управление 
на отпадъците" 

Младши експерт “Мониторинг 
на почвите, контрол и 

устойчиво ползване на земите” 

Направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” 
Младши експерт КПКЗ 

Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с ОХВ" 
Главен експерт “Опасни химични вещества и контрол на риска  

от големи аварии с опасни химични вещества” 
ОТДЕЛ “Превантивна дейност” 

Началник Отдел 
Направление “Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” 
Старши експерт “Екологична оценка и 

ОВОС“ Младши експерт “ОВОС и Екологична оценка“ 

Направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони” 
Старши експерт “Опазване 

на биологичното 
разнообразие и ГМО” 

Старши експерт “Натура 2000” Младши експерт “Защитени 
територии” 

Направление “Специализирани регистри” 
Старши експерт “Предоставяне на 

информация за състоянието на околната среда 
и ВО” 

Старши експерт “Регистрационен режим, 
изготвяне на база данни за състоянието на 

околната среда” 
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2. Околна среда, дейности и инсталации 

2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 
 
На територията на област Враца производствена дейност извършват 1043 обекта, при  

спазване изискванията на екологичното законодателство. 
 
ВЪЗДУХ И ШУМ:  
           
         Основните  дружества замърсители на атмосферния въздух: “Химко”АД, гр. Враца и 
Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” гр. Враца специализирани в производство на химически 
продукти са с преустановена производствена дейност. 
         Мониторинг качеството на въздуха на гр. Враца се осъществява чрез Автоматична 
измервателна станция АИС “ЖП Гара”- Враца, а на другите населени места от мобилната 
автоматична станция към АРЛ- Плевен.   
        При анализ на регистрираните концентрации на показателите характеризиращи качеството 
на атмосферния въздух, превишения са констатирани по отношение на ФПЧ10-  в 60 денонощия 
/СДН (50 mg/m3 )/. Превишенията са регистрирани основно през отоплителния сезон, като 
основна причина за това са използваните твърди горива за отопление в битовия сектор.  
       Във връзка с изпълнение на утвърденият “Годишен график за извършване на  контролни 
измервания на емисии на вредни вещества във въздуха от неподвижни източници ” е 
регистрирано наднормено замърсяване при 2 бр. обекта с източници на емисии (при 
контролирани 8бр. обекта през 2012г.). Основна причина за това е неефективната работа на 
пречиствателните съоръжения и недостатъчно оптимизиране на производствените процеси.   
       В резултат на проведени от оператори 72 бр. собствени периодични измервания /СПИ/ на 
емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух е констатирано превишаване на 
нормите за допустими емисии в един обект / включващ 3 бр. подобекта, от контролирани- 4 бр./. 
      Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ извършва един оператор- на 6бр. подобекта, като 
на един от подобектите е установено превишаване на нормите за допустими емисии. 
      По компонент “Въздух” и фактор “Шум” в резултати от извършените проверки по прилагане 
на действащото законодателство може да се обобщи, че  не са установени  значителни 
нарушения, които биха създали екологични проблеми в района.   
 
 
ВОДИ: 
 

По отношение на компонент “Води” като цяло се наблюдава намаляване на 
констатираните нарушения, както и трайна тенденция към подобряване качествата на 
повърхностните водни обекти на територията контролирана от РИОСВ-Враца. 

Основен проблем във водния сектор е ниската степен на канализираност на населените 
места и липсата на градски пречиствателни станции за отпадъчни води. В област Враца има 
изградена и действаща една ГПСОВ в гр. Враца, която е стара, неефективна и с недостатъчен 
капацитет. В края на 2012г. започна нейната реконструкция и разширение, като първи етап от 
реализиране на проекта за водния цикъл на града. 

Един от основните екологични проблеми от предходните години в областта на водите е 
замърсяването на р. Черна в района на с. Лютаджик, общ. Враца. При извършените през 2012 г. от 
РИОСВ-Враца, съвместно с Регионална Лаборатория – Враца проверки и пробонабирания от 
повърхностни води от р. Черна и подземни води от извор “Черна” и “Сухия извор” е установено 
значително подобряване в качеството на водите им. През годината не е констатирано отклонение 
в нормите за категорията водоприемник на река Черна след вливането на изворите. 

Другият основен замърсител от предходни години на територията, контролирана от 
РИОСВ-Враца, млекопреработващото предприятие “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец през 2012 
г. пусна в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води. На фирмата е разрешено 
заустването  на пречистени отпадъчни води в река Лева, при спазване на индивидуалните 
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емисионни ограничения /ИЕО/, определени в разрешителното за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води, издадено от БДУВДР-Плевен. След пускане на пречиствателната 
станция в експлоатация, при осъществения контролен и собствен мониторинг на дружеството не 
са регистрирани превишения над ИЕО и всички изследвани показатели отговарят на тези, 
определени в разрешителното. 

 
ПОЧВИ: 
 
           Един от основните замърсители на почвите е торовият отпад от земеделските стопанства, 
както и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.  През 2012  г.  се забелязва намаляване на 
замърсяванията вследствие на превантивния контрол и привеждането на животновъдните 
стопанства съгласно изискванията. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 

По отношение на отпадъците се забелязва подобряване чистотата на населените места в 
региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по 
събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари 
замърсявания.  
           За област Враца са предвидени и изградени две регионални депа за обезвреждане на 
битови отпадъци. 

· Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) - Враца – Мездра.  
· “Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) -Оряхово  
· Община Криводол извозва отпадъците си на РДНО Монтана.  
· Община Роман ще ползва Регионалното депо за ТБО – Луковит.  

От област Враца само община Роман /население около 6000 ж/ не ползва регионално депо, тъй 
като не е изградено депото в гр.Луковит, където общината е разпределена да депонира 
отпадъците си.  
В осем от десетте общини на областта има въведени системи за разделно събиране на битови 
отпадъци.В по-малките общините (Хайредин и Мизия), с население около 5000-6000 ж. предстои 
въвеждане на  системи за разделно събиране. 
 
            Екологични проблеми в района са предимно свързани със закриването и рекултивацията 
на нерегламентираните сметища в областта, както и продължаващата експлоатация на 
нерегламентирано общинско депо за битови отпадъци гр.Роман, поради факта че Регионално 
депо за регион Луковит не е изградено. 

Проблем е разкомплектоването на ИУМПС и търговска дейност с ОЧЦМ без 
необходимото разрешение за дейности с отпадъци по чл.67 от ЗУО от физически лица. 
Разделното събиране на НУБА, ИУЕЕО и ИУМПС на общинско ниво все още не е решен 
навсякъде, тъй като не във всички общини има определени места за тази цел, както и сключени 
договори с организации по оползотворяване или с лица притежаващи разрешение за тази 
дейност.  

На територията на област Враца няма изградени все още съоръжения за компостиране и 
предварително третиране на битови отпадъци, както и инсталации за оползотворяване на 
строителни отпадъци. През 2013 г. предстои пускането в експлоатация на сепарираща инсталация 
за битови отпадъци на площадката на РДНО за общини Враца и Мездра. 
Ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци все още е твърде ниска. Една от 
причините за това е недостатъчната информираност и образованост на населението по темата. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ: 
 

На територията на област Враца за 2012 г. основен проблем в границите на защитените 
територии, е нерегламентираната бракониерска сеч в Резерват „Врачански карст”. В резултат на 
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редовния контрол от страна на инспекцията на територията на резервата, тези проблеми 
намаляват.  

През последните години се отбелязва повишаване на инвеститорския интерес в различни 
сфери, предимно във връзка с изграждане на възобновяеми енергийни източници. В по-голямата 
си част местоположението на тези ИП е извън границите на ЗЗ. На територията на мрежата 
Натура 2000 попадат незначителен брой и незначителни като въздействие ИП. В този смисъл не 
може да се говори за наличие на проблеми относно възникване на отрицателно въздействие 
върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в зоните по Натура 2000 в резултат на 
антропогенна дейност. 

Наблюдава се траен интерс от страна на билкозаготвителите по отношение на билките под 
специален режим на опазване и ползване. Нараства броят на билкозаготвителите, отглеждащи 
култивирани лечебни растения, сред които и такива поставени под забрана за събиране от 
естествени находища. 

Всяка година се наблюдява увеличение броя на сигналите на граждани за намерени 
ранени защитени видове птици в безпомощно състояние.  

 
ОВОС и ЕО: 
 
 Анализът на резултатите от извършените проверки от предходните години показва 
увеличение на обектите спазващи стриктно заложените условия, мерки и ограничения в 
издадените решения и становища, които от своя страна са в съответствие с измененията  на 
нормативната урудба в направлението.   
 На територията за изминалата 2012 г. се наблюдава засилен интерес на възложители към 
реализирането на инвестиционни намерения, касаещи развитието на животновъдството в малките 
населени места.  
 
ОХВ и УР 
 

Основни проблеми пред индустрията са актуализиране на информационните листове за 
безопасност съгласно изискванията на Регламент 453/2010 за вещества с хармонизирана 
класификация, както и използване на релевантна информация за изготвяне на оценка на 
безопасното съхранение на химикали. Затова и приоритетите за 2013г. ще бъдат насочени в тази 
насока: информиране на индустрията за намиране на информацията в новата информационна база 
данни на Европейската агенция по химикали ECHA - http://echa.europa.eu 

 
ЕО и ЕЩ: 
 

Въпреки недостатъчно натрупаните опит и практика по прилагането на ЗОПОЕЩ, на 
територията контролирана от РИОСВ Враца може да се отчете, че се наблюдава 
заинтересованост на операторите по отношение на оговорностите и задълженията им към 
ЗОПОЕЩ. 

Към момента не са констатирани случаи на непосредствена заплаха за ЕЩ и случаи на 
причинени ЕЩ по смисъла на Закона (ЗОПОЕЩ). 

 
2.2 Контролирани дейности 
2.2.1. Въздействие върху околната среда и изпълнение 
 

ВЪЗДУХ И ШУМ: 
        

Контролната дейност по компонент “Въздух” и фактор “Шум” е свързана с най-големите 
промишлени обекти. Основната част от емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния 
въздух са формирани от съоръжения с горивни и технологични процеси, от инсталации за 
отглеждане на птици  и депа за неопасни битови отпадъци. Контролът се осъществява веднъж 
годишно. 
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Контролират се и други оператори, чрез контролни емисионни измервания, доклади от 
собствени периодични и собствени непрекъснати измервания и регистрационни карти. 

На планов контрол подлежат и оператори експлоатиращи хладилни и климатични 
системи, инсталации с употреба на органични разтворители и ползватели, търговци на едро и 
дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти, бензиностанции  и обекти с източници на 
шум в околната среда. 

Контролират се и обекти с Разрешително за търговия с емисии на парникови газове. 
На територията на РИОСВ – Враца няма действащи големи горивни инсталации. 

 
ВОДИ: 
 

На територията, на област Враца основен дял на заустваните отпадъчни води се пада на 
промишлените предприятия и на домакинствата (битово-фекални отпадъчни води), като дела на 
промишлените отпадъчни води през последните години значително е намалял. Причина за това е 
прекратяване на производствената дейност на големите производствени мощности. 

За установяване изпълнението на нормативните изисквания по отношение чистотата на 
водите е извършен контрол изпълнението на условията, поставени в разрешителните за заустване 
или комплексните разрешителни, в които са определени индивидуални емисионни ограничения;  
контролен мониторинг на отпадъчните води и проверка на данните от собствения мониторинг. 
            След направен анализ и оценка на неблагоприятните последици върху околната среда от 
обектите, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ-Враца и риска от причиняване на щети за 
околната среда и човешкото здраве от тяхната дейност е определена честотата на проверките 
през настоящата година. Дейностите, на територията на РИОСВ-Враца, които подлежат на 
засилен контрол по отношение чистотата на водите са млекопререботващите предприятия, 
предприятията за преработа на плодове и зелечнуци, предприятия за винопроизводство, 
инсталации за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и животновъдни обекти.  
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 
           По отношение управление на отпадъците по значително въздействие върху околната среда 
оказват съоръженията и инсталациите за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, 
наличието и експлоатацията на нерегламентирани сметища и чистотата на пътищата, незаконна 
дейност с отпадъци от черни и цветни метали и ИУМПС. В тази насока контрола през 2013 г. в 
направлението ще бъде засилен по отношение спазване на новите изисквания на ЗУО за лицата, 
извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали, оптимизиране на системите за 
събиране и третиране на специфичните отпадъчни потоци,повишаване на общественото съзнание 
на населението за ролята на разделното събиране.  
 
ПОЧВИ: 
 
            Осъществява се контрол на обектите, чиято дейност оказват въздействие върху почвите, 
изпълнението на условията и изискванията в издадените комплексните разрешителни по 
отношение опазване на почвите. През 2012 г. въздействие върху почвите с локален характер и 
“нисък риск”  оказват  животновъдните стопанства,  както и депонирането на торов отпад и 
масово разпространени отпадъци на нерегламентирани места.  

Извършва се собствен мониторинг по отношение качествата на почвите на площадките на 
отделните обекти, който показва, че се спазват условията по издадените разрешителни. 
 Тъй като контролираните обекти са с „нисък риск” в плана е включено осъществяване на 
проверки един  път в годината за всеки от тях. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ: 
 
 

РИОСВ - Враца осъществява и организира управлението на защитените територии, 
организира разработването на планове за управление на ЗТ-изключителна държавна собственост 
и прилагането им. 

Относно защитените зони от Натура 2000, на контрол от страна на РИОСВ подлежат 
режимите и забраните, определени със Заповедите за обявяване на защитените зони, както и 
условията и мерките, поставени в Решенията по ОС и Решенията по ОВОС и ЕО, част от които са 
Становищата по ОС, съгласно чл.31, ал.1 от Наредбата за ОС. 

При контролната дейност в плана е наблегнато основно на проверките осъществявани в 
бикозаготвителни пунктове и складове за билки; дейностите, водещи до влошаване състоянието 
на дърветата, обявени за защитени; спазването на специалния режим за опазване и ползване на 
лечебните растения; търговията в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и 
месо от видовете: лозов охлюв и градински охлюв, зоомагазините, в който се следи за търговия 
със защитени видове животни, както и търговията с видове по CITES. 
 
ЕОтговорност и ЕЩ: 
 
           Контролът е осъществен чрез извършване на проверки на място и по документи, 
наблюдения и измервания, и включва достъп до данните от собствения мониторинг на обекта, 
извършван от оператора и информацията свързана с производствената дейност на обекта, 
имотите и съоръженията, които са държавна, общинска и частна собственост. 
          Данните за оператора и кратко описание на всяка негова дейност /операторите, 
извършващи дейности по приложение №1 от ЗОПОЕЩ/ се предоставят в публичен регистър, 
съгласно съответната наредба за публичния регистър. 
 
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: 
 

На дейностите с издадени комплексни разрешителни са извършени комплексни проверки, 
обхващащи въздействието на дейността върху всички компоненти и фактори на околната среда, 
използваните количества и видове, суровини, спомагателни материали, горива, вода, ел. енергия, 
капацитета на инсталацията, промени в работата на инсталацията, система за управление на 
околната среда, предотвратяване на аварийни ситуации, временното или окончателно 
прекратяване работата на инсталациите или на части от тях. 

За дейности, които имат задължение за докладване по ЕРИПЗ е извършен контрол върху 
качествения състав, дебита на емисиите и докладваните за Европейския регистър за годишни 
количества на замърсителите изпускани във въздуха, водите, почвите и на отпадъците. 
 
ОХВ И УР: 
 

Осъществен е контрол на условията на издадени разрешителни по чл.104 от Закон за 
опазване на околната среда, дейностите по производство, внос, пускане на пазара, употреба, 
съхранение и износ на химични вещества и смеси, задължения на индустрията за регистрация на 
химични вещества съгласно Регламент (EO)1907/2006 – REACH и нотификация на Европейската 
агенция по химикали относно новата класификация на химичните вещества съгласно Регламент 
(EO) 1272/2008 – CLP; контрол на обекти по отношение спазване на правилата за съхранение на 
опасно химични вещества и смеси, съгласно изискванията на националното законодателство и 
изготвените оценки на безопасно съхранение или друга релевантна информация относно 
съхранението на опасни химикали. 
          Извършен е контрол на складовете за взривни материали и пиротехнически средства за 
граждански цели, при което нарушения не са констаатирани. 
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2.2.2.Поведение по отношение на съответствието със законодателството 
 
ВЪЗДУХ И ШУМ:  
 

Всички обекти на територията на РИОСВ-Враца оказващи въздействие върху чистотата на 
атмосферния въздух са извършили мониторинг на емисиите на вредни вещества изпускани в 
атмосферния въздух съгласно условия в издадени комплексни разрешителни и Наредба №6 за 
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
обекти с неподвижни източници.   

Във връзка с изменение на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини обектите попадащи в 
обхвата й през 2013 г. следва да са оборудвани със система съответстваща на Етап ІІ на улавяне 
на бензиновите пари, вследствие на което е увеличен броя на обектите, които ще бъдат 
контролирани през 2013г. 

 
ВОДИ: 
 

В направление “Води” извършвания контрол на територията на РИОСВ-Враца, е на 
обектите формиращи отпадъчни води, състоянието им, контрол параметрите и изпълнението на 
условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните 
разрешителни; контрол на аварийните изпускания на отпадъчни води. 

В резултат на извършения контрол през 2012 г. е подобрена работата на „рисковите” 
обекти  замърсители в региона, а новите дейности се осъществяват при спазване на изискванията 
на Закона за водите. 

В резултат на извършения контрол през 2012 г. е подобрена работата на „рисковите” 
обекти  замърсители в региона, а новите дейности се осъществяват при спазване на изискванията 
на Закона за водите. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 
     Повечето промишлени предприятия на територията на област Враца са обхванати от 
разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и 
състава на формираните от предприятията производствени отпадъци, както и тяхното 
последващо движение за преработка или обезвреждане.Спазват се условията по издадените 
разрешителни.  
     Във връзка със промените в новия ЗУО се налагат промени по отношение контролираните 
обекти през 2013 г. В плана ще бъдат включени по големи търговски обекти за контрол относно 
разделното събиране на отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали; търговски обекти, 
пускащи на пазара полимерни торбички; площадките за дейности с ОЧЦМ и МРО ще бъдат 
проверявани приоритетно и поне два пъти годишно. 
 
ПОЧВИ: 
 
      Забелязва се тенденция на намаляване замърсяването на почвата с торов отпад вследствие 
привеждането на животновъдните стопанства съгласно изискванията на законодателството и 
прилагането на добри земеделски практики. Все още е проблем замърсяването  от масово 
разпространените отпадъци на нерегламентирани места. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ: 

 
      Наблюдава се окрупняване и увеличаване на капацитета на билкозаготвителните пунктове, 
което има положителен ефект върху качеството на първична обработка на събираните билки и 
подобряване на условията в пунктовете, поради което в плана не са заложени за контрол 
временните пунктове за събиране на билки. 
 
ЕОтговорност и ЕЩ 

      Наблюдава се тенденция в контролираните обекти към привеждане на дейността им  в 
съответствие със съществуващото към момента екологично законодателство. 
 
 
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: 
 
       Извършените проверки на оператори на инсталации по Приложение № 4 от ЗООС показват 
много по-добро отношение и разбиране относно изпълнението на условията в КР, което води до 
по-добро качество на околната среда в резултат на взетите мерки за намаляване на вредните 
емисии. Все по-добре се спазват законовите норми и изискваня към опазване на околната среда. 
 
ОХВ И УР: 
 
       Задължения на индустрията за регистрация на химични вещества съгласно Регламент 
(EO)1907/2006 – REACH и нотификация на Европейската агенция по химикали относно новата 
класификация на химичните вещества съгласно Регламент (EO) 1272/2008 – CLP, се изпълняват. 
Индустрията е информирана за наближаващите срокове за същинска регистрация през 2013 г. 
(тонажна група от 100 – 1000т/г производство/внос). 
Проверките за условията за съхранение на опасните химични вещества и смеси  съгласно 
направените оценки от операторите ще е приоритет през 2013 г. 
 
 

2.3. Контролирани инсталации 
 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: 
 

Инсталациите с издадени КР на които ще се извършва проверка през 2013 г. и емисионен 
контрол по съответния компонент са 12 броя, посочени са в Справка 6.4. Броят на предвидените 
проверки е определен въз основа на информация за състоянието и дейността на всяка инсталация, 
получена в резултат на извършените проверки на място, докладите на операторите и 
допълнително изисквана от оператора информация и извършената оценка на риска с 
изискванията на комплексното разрешително и законодателството. 

 

№
 П

О
 Р

ЕД
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ОПЕРАТОРА 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НА 
ИНСТАЛАЦИЯТА 

И 
СЪОРЪЖЕНИЕТО 

 

№ НА 
КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 

 
 

РИСК 
 

 
ПЕРИОДИЧ-

НОСТ НА 
ПРОВЕРКИ-

ТЕ 

1 2 3 4  5 6 
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 1  
 
 
 
 

„Екопроект” ООД, 
гр.Враца 
 

Регионално депо за 
неопасни отпадъци на 
общините Враца и 
Мездра (т. 5.4 от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

5-Н1/2010 г. 
 
В процедура по 
актуализиране на КР 

Среден 
 

1 

2 „Стройкерамика”АД, 
гр.Мездра - цех 
Мездра 

Инсталация за 
производство на тухли 
чрез изпичане в 
рингова пещ (т. 3.5 
от Приложение № 4 
на ЗООС) 
 

70/2005г 
 

Среден 
 

1 

3 „Стройкерамика”АД, 
гр.Мездра - цех 
Враца 

Инсталация за 
производство на тухли 
чрез изпичане в 
рингова пещ (т. 3.5 
от Приложение № 4 
на ЗООС) 
 

71/2005г 
 

Среден 
 

1 

4 „Холсим 
(България)”АД, 
с.Бели извор 

Инсталация за 
производство на 
циментов клинкер (т. 
3.1 от Приложение № 
4 на ЗООС) 
 

75-Н1/ 2009 г. 
Актуализирано с 
решение  
№75-Н1-И0-
А1/2012г. 

Среден 
 

1 

5 „Метизи”АД, 
гр.Роман 

Инсталация за 
производство на 
стоманени телове, 
стоманени въжета, 
арматурни снопове, 
пирони, сита и сапани, 
включваща:  

- Повърхностна 
обработка на 
метали чрез 
химични 
процеси (т. 2.6 
от 
Приложение 
№ 4 на ЗООС) 

- Обработване 
на черни 
метали в 2 
Агрегата за 
горещо 
поцинковане 
на телове и 
полуфабрикат 
(т. 2.3 (в) от 
Приложение 
№ 4 на ЗООС) 

78/2005 г. 
Актуализирано с 
решение  
№78/-Н0-И0-
А1/2011г. 
 

Среден 
 

1 

6 ,,Вратица-Враца” АД, 
гр. Враца 
досегашен оператор 
“Вратица” ООД, гр. 
Враца 

Инсталация за 
предварителна 
обработка и багрене на 
текстил, включваща 
дейностите: 

· предварителна 

135/ 2006г. 
В процедура по 
актуализиране на КР 

Среден 
 

1 
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обработка и 
багрене на 
текстил, 
включваща 
дейностите: 

- изваряване; 
- химическо 

избелване, 
· багрене, 

включващо: 
- багрене на 

текстил; 
- печатене на 

текстил с 
пигментни 
багрила 

(т. 6.2 от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

7 „Завод за хартия”АД, 
гр.Мизия 

Инсталация за 
производство на 
хартия (т. 6.1. (б) от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

227-Н0/ 2008г. Среден 
 

1 

8 Община Оряхово 
 

Регионално депо за 
неопасни отпадъци на 
общините Оряхово, 
Вълчедръм, Козлодуй, 
Хайледин, Мизия, 
Бяла Слатина, 
Борован, Кнежа (т. 5.4 
от Приложение № 4 
на ЗООС) 

249-Н0/ 2008г. 
Актуализирано с 
решение  
№249-Н0-И0-
А1/2012г. 

Среден 
 

1 

9 „СВ Феникс” ЕООД, 
гр.Криводол 

Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици с 
повече от 40 000 места  
(т. 6.6 “а” от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

256-Н0/ 2008г. Среден 
 

1 

1
0 

„Яйца и птици”АД, 
гр.Мизия, площадка 
Мизия 

Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
включваща:  
  - 4 броя халета с № 1-
4 за отглеждане на 
стокови носачки на 
скаров под 
  - 6 броя халета с № 6, 
7, 8, 10, 11, 12 за 
клетъчно отглеждане 
на стокови носачки 
(т. 6.6 “а” от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

258-Н0/ 2008г. Среден 
 

1 

1
1 

„Яйца и птици”АД, 
гр.Мизия, площадка 
Козлодуй 

Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
включваща:  

259-Н0/ 2008г. 
Актуализирано с 
решение  
№259-Н1-И0-

Среден 
 

1 
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6 броя халета с № 1, 2, 
3, 4, 5 и 6 за клетъчно 
отглеждане на стокови 
носачки 
(т. 6.6 “а” от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

А0/2012г. 

1
2 

„Агростил – 
2003”ЕООД, гр.Бяла 
Слатина 

Инсталация за 
трансестерификация 
на растителни масла и 
превръщането им в 
биодизел 
- Инсталация за 
производство на 
сурово, нерафинирано 
растително масло 
- Инсталация за 
рафиниране на 
нерафинирано масло, 
получено от пресов 
цех 
- Парова централа 
- Ремонтна 
работилница  
(т. 4.1 “б” от 
Приложение № 4 на 
ЗООС) 

320-Н0/ 2008г. Среден 
 

1 

 
 
 
2.3.1. Въздействие върху околната среда и изпълнение 

 
ВЪЗДУХ И ШУМ:  
 
                    Основната част от емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са 
формирани от съоръжения с горивни и технологични процеси, от инсталации за отглеждане на 
птици  и депа за неопасни битови отпадъци, работата на които е обхваната от издадените 
комплексни разрешителни.  Контролът се осъществява веднъж годишно. 

Контролират се и обекти с Разрешително за търговия с емисии на парникови газове. 
На територията на РИОСВ – Враца няма действащи големи горивни инсталации. 

 
ВОДИ: 
 

Обектите на територията на област Враца не оказват съществено влияние върху чистотата 
на повърхностните водни, в които се заустват. 

 На контрол подлежат обектите с разрешителни за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води, издадени по Закона за водите и коплексни разрешителни, издадени по реда на 
ЗООС, както и селищните канализационни системи и обектите с изградени локални 
пречиствателни станции за отпадъчни води. Фирмите, които заустват отпадъчните си води във 
водни обекти притежават разрешителни за заустване и предоставят протоколи от лабораторни 
изпитвания от извършен собствен мониторинг. 

Осъществения контролен мониторинг на отпадъчните води показва, че е намаляло 
замърсяването на повърхностните води в резултат, на което са намалели и наложените 
имуществени санкции. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 

На контрол по управление на отпадъците подлежат всички инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на опасни и производствени отпадъци, които са на територията на област Враца. 
       Направление „УО” извършва превантивен, текущ и последващ контрол на дейностите по 
правилното третиране на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци /събиране, 
транспорт, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане/, както и по условията на 
издадените разрешителни за дейности с отпадъци и раздел „Отпадъци” на КР. През 2013 г. 
приоритетно ще бъдат проверявани лицата, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни 
метали и МРО. 

 
2.3.2.Съответствие със законодателството 

 
ВЪЗДУХ И ШУМ:  
 

Съгласно ЗЧАВ, емисиите от производствените и вентилационни газови потоци се  
изпускат в атмосферния въздух организирано, след изградените към тях пречиствателни 
съоръжения /основно ръкавни филтри и циклони/. Регистрираните превишения на нормите за 
допустими емисии се дължат на амортизиране на пречиствателните съоръжения и непълно 
оптимизиране на технологичните и горвни процеси.  

В плана за контролната дейност през 2013 г. са заложени проверки на обектите към които, 
са приложени през изминалата година административно наказателни мерки включващи: издаване 
на наказателни постановления и налагане на санкции. 
 
ВОДИ: 
 

До минимум е сведено заустването на отпадъчни води във водни обекти без съответното 
разрешително за ползване на воден обект за заустване отпадъчни води по Закона за водите или 
Комплексно разрешително по реда на ЗООС,  което дава възможнаст за по-добър контрол и 
опазване на водите. 

Отклонение от параметрите на разрешителните за заустване и индивидуалните емисионни 
ограничения, определени в тях имат селищните канализациионни системи, което се дължи на 
липсата на градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Непълно съответствие с 
изискванията на екологичното законодателство показват предприятия с изградени локални 
пречиствателни съоръжения, които са стари и амортизирани или недобре поддържани. 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 

В сравнение с предишни години е намалял броя на операторите, които не спазват 
условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци. В плана за КД през 2013 г. ще 
бъдат приоритетно заложени обекти, представляващи риск за околната среда и на които през 
последните години са издавани предписания и актове за административни нарушения. 
 
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: 
 

Операторите с издадени Комплексни разрещителни се отнасят с по-голяма отговорност 
относно спазване изискванията на законодателството и предприемат осъзнати действия, водещи 
до практическо подобряване на състоянието на околната среда. На всички оператори с КР се 
предвижда да бъде извьршена плановя проверка през 2013г. Във връзка с влезли промени в 
ЗООС относно разширяване обхвата на Приложение №4 се очаква увеличаване броя на 
операторите с издадени Комплексни разрещителни. 
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3. Изпълнение на плана за преходната година 
3.1. Общите и специфични цели, които е трябвало да постигнем 

 
ВЪЗДУХ И ШУМ: 
 

Извършени са проверки на всички обекти,  включени в плана за контролна дейност. 
Общата цел във връзка с изпълнение на плана бе подобряване качеството на атмосферния въздух 
на територията на РИОСВ- Враца. Приоритетно при изготвянето на плана бяха включени 
предимно обекти с източници емисии, при които е регистрирано превишаване на  нормите за 
допустими емисии през предходни години.  

През 2012  г.  можем да отчетем   намаляване на  регистрираните превишения на 
средноденонощната норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м3) по показателя ФПЧ10  от АИС “ЖП Гара”- Враца 
/ 60 дни, като регистрираните превишения през 2011г. са 105/. РИОСВ- Враца осъществи 
необходимия контрол по изпълнение мерките към Общинската  Програма за намаляване на 
нивата на ФПЧ10  и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в 
община Враца, в която една от основните мерки за постигане на горното е газифициране на град 
Враца.      
     С осъщественият контрол по прилагането на Наредба № 16,  Наредба за ограничаване 
емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти е ограничено изпускането на емисии на 
летливи органични съединения в атмосферния въздух при дейностите свързани със съхранение, 
товарене и разтоварване на бензини и разпространението и употребата на продукти за нанасяне 
на покрития със съдържание на  органичен разтворител.  
      В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации работещи с озоноразрушаващи 
вещества и флуорирани парникови газове, в голяма степен е постигнато съответствие със 
изискванията на законодателството по отношение на водената документация и 
правоспособността на лицата, осъществяващи поддръжка и сервизна дейност.  
      По показателя шум излъчван в околната среда, измерените стойности в контролираните 
Дружества не надвишават граничните стойности, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението. 
     Планът за контролната дейност по компонент „Въздух” и фактор “Шум” за 2012 г. е изпълнен. 
 
ВОДИ: 
 

Общата цел на дейността по отношение на водите е опазване чистотата на водните тела в 
териториалния обхват на РИОСВ-Враца, чрез изпълнение на следните специфични цели: 
преустановяване заустването на отпадъчни води във водни обекти без разрешително за заустване 
по Закона за водите или Комплексно разрешително по реда на ЗООС. 

Като цяло на територията на РИОСВ-Враца всички фирми, които заустват производствени 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти имат издадени разрешителни за заустване. През 
изтеклата година е констатиран само един случай на заустване без издадено разрешително, като 
за това на нарушителя фирма “Акет Пласт” ЕООД, гр. Бяла Слатина (предприятие за 
предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса) е съставен акт по Закона за 
водите  и със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е преустановена дейността по изпиране на 
пластмасови отпадъци, чрез пломбиране на миячната инсталация, до издаване на съответното 
разрешително. 

През 2012г. беше пусната в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води на 
предприятие за млекопреработка “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, общ. Враца, която в 
предходните години беше един от основните замърсители на река Лева. След пускане на 
пречиствателната станция в експлоатация, при осъществения контролен и собствен мониторинг 
не са регистрирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, определени в 
разрешителното за заустване. 
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Запазва се трайна тенденция към подобряване на състоянието на повърхностните водни 
обекти на територията контролирена от РИОСВ-Враца. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 
Извършени са проверки  на всички юридически лица притежаващи разрешителни за дейности с 
отпадъци.Повечето от проверените обекти са привели дейността си към изискванията на 
екологичното законодателство и спазват условията в издадените разрешителни. В резултат на по-
често извършване на проверки на площадките за ОЧЦМ и МРО значително се е подобрил начина 
на съхранение и третиране на тези видове отпадъци. 
През изтеклата година основно внимание бе обърнато на почистване на нерегламентирани 
сметища. В резултат на съвместната работа с общините и кметствата, налице са положителни 
промени при третирането на битови и строителни отпадъци и експлоатацията на депата. 
Почистени са 28 терени замърсени с битови и строителни отпадъци. Извършени са своевременни 
проверки по всички постъпили жалби и сигнали, както и голям брои извънредни проверки 
/предимно по контрол на дадени предписания и проверки на търговски обекти за предлаганите 
полимерни торбички/. 
 
 ПОЧВИ : 
 
     Общата цел бе опазване на почвите на територията контролирана от РИОСВ - Враца, чрез 
изпълнение на следните специфични цели: намаляване на замърсяването на почвите; анализ на 
риска за всички значими оператори на територията, контролирана от РИОСВ - Враца и в резултат 
да се определи честотата на контролните проверки; изготвяне, съвместно със съответните 
оператори на мониторингови пунктове за почви заложени в изискванията на издадените 
комплексни разрешителни, както и за предприемане на коригиращи действия при констатирани 
нарушения 
        Като цяло през предходната отчетна година се наблюдава трайна тенденция към 
подобряване качествата на почвите на територията контролирана от РИОСВ - Враца. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ: 
 

Общата цел, касаеща биологичното разнообразие е осигуряване на устойчиво ползване на 
лечебните растения, а специфичната е подобряване условията в билкозаготвителните пунктове. 
Това доведе до редуциране броя на пунктовете, чрез изключване от пазара на билки на 
билкозаготвителите, изкупуващи кампанийно билки с висока пазарна цена, водещо до 
преексплоатация на находищата на съответната билка и неустойчиво ползване. 

Проверени са всички билкозаготвителни пунктове, извършващи събиране и първична 
обработка на лечебни растения. Всички заложени в плана за контролната дейност за 2012 г. 
проверки на рисковите защитени територии са извършени. 

Относно Европейската екологична мрежата Натура 2000, част от която е Националната 
екологична мрежа, основната цел е опазване, управление и контрол на защитените зони, 
включени в нея.  

Специфичните цели са осъществяването на превантивен  контрол на всички предвидени за 
реализация дейности, чрез процедурата по Оценка за съвместимостта и последващ контрол по 
реализацията на тези дейности, както и по спазване на режимите на защитените зони, които са 
специфични в зависимост от предмета на опазването им.  

 
ОВОС и ЕО: 
 
         Целта на превантивният контрол е чрез извършване на проверките да се постигне 
изпълняване на заложените условия в издадените решения по ОВОС/ЕО и в решенията по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО. Заложените проверки в плана са 
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извършени. При извършените проверки е установено че в процеса на осъществяване на 
инвестиционните предложения се спазват заложените условия в решенията.   
          За 2012 г. заложените проверки в плана са 30 бр. Извършени са и извънпланови проверки 
свързани с постъпили писмени искания от възложители и необходимост от проверка на място по 
отношение удостоверяване на осъществяване на инвестиционното предложение и последващ 
контрол по дадено предписание /при последващата проверка е установено че е изпълнено/.  
          В сравнение с предходната година се наблюдава точно изпълнение на заложените условия в 
решенията. По- голяма част от ИП са в подготовка на документацията по осъществяването им.            
          Разгледаните ИП през отчетния период са с разностранен характер.  
          За изминалата година пребладават инвестиционни предложения по отношение на 
животновъдни дейности.  
 
ЕОтговорност и ЕЩ 
 

Общата цел на дейността е недопускане на значително отрицателно въздействие върху 
почви, води и водни тела, и защитени видове и природни мстообитания. 

Специфичните цели са повишаване на информираността на обществеността и операторите 
по отношение на ЗОПОЕЩ и изпълнение на отговорностите им по Закона. 
 
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: 
 

На всички оператори е извършен необходимия контрол на място и/или по документи, един 
или повече пъти според специфичните проблеми за всяка инсталация. 

Спазвайки условията в Комплексните разрешителни операторите постигат подобряване 
състоянието на съответните водоприемници и атмосферния въздух, намаляване потреблението на 
вода за производствени нужди, правилно третиране на производствени, опасни и битови 
отпадъци, контрол състоянието на подземните води. Тези действия водят до подобряване на 
състоянието на околната среда. 
 
 ОХВ И УР: 
 

Извършени са планираните за 2012 г. проверки в съответствие с Годишния план за 
контролна дейност на комисиите за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е 
издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС, утвърден със Заповед № РД-885/06.12.2011 г. на 
Министъра на околната среда и водите. 

Извършена е планираната контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО) № 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH), утвърдени със Заповед № РД-250/08.04.2009 г. на министъра на околната среда и 
водите. Контролът е насочен към наличието и коректността на предварителна (късна 
предварителна), същинска регистрация на химичните вещества, предмет на регистрация и 
актуални информационни листове за безопасност съгласно Регламент (ЕО) 453/2010. Акцент на 
проверките са и оценките на безопасното съхранение на опасни химични вещества извършени от 
индустрията. 
 

3.2 Изходна информация и резултати 
 

Общият брои обекти подлежащи на контрол през 2012г. на територията контролирана от 
РИОСВ-Враца  е 1043 бр. През 2012г. планирани за контрол са били 725бр. обекти, от които са 
проверени 695 бр. Това съставлява 96% изпълнение на плана.  През периода са извършени общо 
1194 бр. проверки, от 16 бр. експерти като за всяка от тях е съставен протокол.  

През отчетния период на 96 бр. обекти е планирано да се извършат комплексни 
проверки и на 12 бр. оператори проверки по изпълнение на условията поставени в комплексни 
разрешителни /КР/.  На 100  %  от планираните комплексни поверки и на оператори с КР са 
изпълнени, като за всяка проверка своевременно е изготвен доклад, който е качен на интернет 
страницата на РИОСВ. Комплексният подход при извършване на проверките дава възможност за 
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по-добра координация между експертите и цялостен поглед върху дейността на контролираните 
инсталации.  

През годината са извършени общо 437бр. извънредни проверки, което представлява 36 % 
от общо извършените проверки, което е основната причина за неизпълнение на сто процента на 
плана за контролна дейност. 

Като цяло на територията контролирана от РИОСВ-Враца дейност извършват 
предприятия, които се класифицират като такива с “нисък” и “среден риск” по отношение 
компонентите на околната среда. Операторите на тези инсталации в голяма степен спазват 
изискванията на екологичното законодателство и се наблюдава трайна тенденция към намаляване 
на констатираните нарушения, което е причина за по-малкия брои  наложени санкции и 
съставени актове. 

За периода в РИОСВ-Враца са постъпили 26  бр.   жалби и 63  бр.  сигнали.  По всички 
жалби и сигнали своевременно са извършени проверки, като за направените констатации и 
дадените предписания жалбоподателите са информирани. Основно постъпилите сигнали се 
отнасят до замърсяване с отпадъчни води, торов отпад и наличие на миризми от малки 
животновъдни стопанства, както и замърсяване със смесени битови и биоразградими отпадъци в 
по-малките населени места. Основна причина за това е липсата на изградени канализационни 
системи и недостатъчната сметосъбираща и сметоизвозваща техника, както и това, че няма 
определени площадки за  компостиране на биоразградими отпадъци. Това налага в плана за 
контролната дейност през настоящата година да се акцентира и върху проверки на малки 
населени места и начина на третиране на битови и растителни отпадъци.  

 
3.3. Оценка 

  
Достигната е висока ефективност при изпълнение на годишния план за контролна 

дейност, въпреки значителния брой извънредни проверки извършени през годината, извършени с 
по-малък брой експерти. 

През годината приоритетно са проверявани фирми на които в предходни периоди са 
съставяни актове и налагани санкции.  

На територията на РИОСВ-Враца всички фирми, които заустват производствени 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти имат издадени разрешителни за заустване. През 
изтеклата година е констатиран само един случай на заустване без издадено разрешително, за 
което на нарушителя е съставен акт и със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е 
преустановена дейността, до издаване на съответното разрешително. 

Пусната е в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води на предприятие за 
млекопреработка “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, общ. Враца, след което при осъществения 
контролен и собствен мониторинг не са регистрирани превишения над индивидуалните 
емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. 

При извършените планирани проверки през 2012г., касаещи ограничаване емисиите на 
ЛОС, не са констатирани нарушения, поради което е намален броя на обектите които ще бъдат 
проверявани през 2013г. 

Увеличен е броят на проверките на бензиностанциите във връзка с изменението на  
Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 
товарене или разтоварване и превоз на бензини, касаещо изграждането на фаза ІІ за улавяне на 
бензиновите пари. 

Планираните мониторингови проверки по фактор “Шум” са редуцирани на база 
резултатите от предходни години и обхващат обекти извършващи дейности до жилищни райони. 

Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от 
разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и 
състава на формираните от предприятията производствени отпадъци, както и тяхното 
последващо движение за преработка или обезвреждане. Не се експлоатират общинските депа за 
битови отпадъци, както и  повечето нерегламентирани сметища в малките населени места. 

Направената оценка на резултатите от извършените проверки през 2012г. показва 
необходимостта да се запази интензивността на проверките в направление БРЗТЗ, тъй като 
благодарение на редовния контрол се наблюдава тенденция към намаляване на нарушенията в 
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защитените територии, както и спазване на законовите изисквания относно защитените зони и 
биоразнообразието. 

Резултатите през 2012г. са значително подобряване качеството на информационните 
листове за безопасност, прозтичащи главно от вече направени регистрации по REACH ( наличие 
на разширени информационни листове за безопасност – обикновено изготвени от водещият 
регистрант и предоставени на членовете на съвмество подаване на данни). Складовете за 
химикали се преустройват, където е необходимо, съгласно критерийте за съвместимост на 
Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. През периода са 
извършени две проверки по сигнали за неправилно съхранение и работа с химикали, въз основа 
на което е констатирано нарушение в “цех за обезводняване на мазут”, работещ без 
необходимите разрешителни на Екологичното законодателство и това на Агенция Митници. За 
2013г. в плана не са заложени проверки на фирми извършили предварителни регистрации и 
нотификации в тонажна група под 100т/г и срок за регистрация 31.05.2018г., както и на спрели 
производствена дейност инсталации. 

4. Планирано изпълнение за годината 
4.1. Приоритети 
 
Приоритет за 2013г. в дейността на РИОСВ – Враца е засилен контрол на операторите, на 

които са налагани санкции и/или съставяни актове, наказателни постановления за нарушения на 
екологичното законодателство. 
 
ВЪЗДУХ И ШУМ:  
 

Приоритет за 2013 г. в дейността на направлението е: засилен контрол на операторите, на 
които са налагани санкции и/или съставяни актове,  увеличен брой на проверки на 
бензиностанции във връзка с изменение на Наредба № 16 по отношение на  оборудването им със 
системи съответстващи на Етап ІІ на улавяне на бензиновите пари и извършване на измервания 
на нивата на шум излъчван в околната среда от промишлени източници граничещи с жилищни 
райони. Същият включва: 
 Изпълнение на утвърденият график за извършване на контролни измервания на емисиите 
от неподвижни източници през 2013 г. В графика са заложени 11 обекта, като  са спазени 
изискванията на Наредба №.6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  

Контрол по условията в издадени Разрешителни за емисии на парникови газове – 6 бр. 
обекта. 

Проверки на 14 обекта в обхвата на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи 
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

Проверки на 39  бр.  обекта в обхвата Наредба № 7  за норми на допустими емисии на 
летливи органични съединения, изпускани в околната сред, главно в атмосферния въздух в 
резултат на употреба на разтворители в определени инсталации  и Наредба за ограничаване 
емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукт.  

Проверки на 38 бр. обекта в обхвата на Наредба за установявавне на мерки по прилагане 
на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой  и Наредба 
за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои 
флуорирани парникови газове. 

Проверки на условия в издадени комплексни разрешителни. 
Проверки на 23 бр. обекта в обхвата на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за 

шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението.     
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       Като цяло обектите на територията на РИОСВ- Враца, контролирани от направлението се 
определят с ниво на риска- “нисък риск”, имайки в предвид незначителното им въздействие 
върху компонентите и факторите на околната среда.                

 
ВОДИ: 
 

С приоритет през 2013  г.  е предвиден засилен контрол на операторите,  на които са 
налагани санкции за регистрирани надвишения над индивидуалните емисионни ограничения 
определени в разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води и/или 
съставяни актове за нарушения на екологичното законодателство. 

С приоретет е контрола по изграждането на канализационни системи и селищни 
пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж. и от 2 000 – 10 000 
е.ж. 

През 2013 г. е предвиден засилен контрол на градската пречиствателна станция за 
отпадъчни води на гр. Враца, на която в момента се извършва разширение и модернизация. 

Задължително на контрол два пъти годишно, ако няма констатирани нарушения, подлежат 
обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 
специфични замърсители и заустващи във водни обекти, включени в информационната система 
за разрешителни и мониторинг при управление на водите, подлежащи на задължителен контрол 
през 2013 г. и утвърдени със Заповед № РД-936/18.12.2012 г. на министъра на околната среда и 
водите. 

На задължителен контрол два пъти през годината подлежат всички обекти, които заустват 
отпадъчните си води в повърхностни водни обекти, независимо от това дали съгласно Закона за 
водите подлежат на разрешителен режим и обектите с изградени локални пречиствателни 
станции за отпадъчни води, които заустват в канализационните системи на населените места. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
 
           Контрола ще бъде насочен към подобряване организацията по разделно събиране на 
отпадъците, сметоизвозване на битовите отпадъци от общините Борован, Бяла Слатина и 
Хайредин до РДНО – гр. Оряхово.Ликвидиране  на нерегламентираните  сметища и недопускане 
на новообразувани такива в населените места и около пътищата; площадки за дейности с ОЧЦМ 
и МРО;Проверка на условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци; Фирми 
съхраняващи и третиращи по големи количества отпадъци;Фирми които през годините са 
получавали предписания и санкции за екологични нарушения; Идентифициране на нови фирми и 
обекти третиращи отпадъци. 
 
ПОЧВИ: 
 

Основен приоритет е намаляване на замърсяването на почвите от земеделски източници и 
масово разпространени отпадъци. 

Привеждането на животновъдните  стопанства в съответствие с изискванията на 
законодателството и прилагане на добри земеделски практики води до намаляване на 
замърсяванията с торов отпад  и по-малък риск от въздействие върху компонентите на околната 
среда. 

 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ: 
 

Изготвяне на заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна, в териториалния обхват на РИОСВ-Враца, с цел 
определяне на режими, специфични за съответните зони в зависимост от предмета на опазване в 
тях и опазване на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, 
предмет на опазване в защитените зони, чрез осъществяване на редовен превантивен и 
последващ контрол. 
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ОВОС и ЕО: 
 
           Приоритетите за 2013г. в дейността на направлението са: контрол на условията в 
решенията по ОВОС издадени от МОСВ и РИОСВ Враца  за инвестиционни предложения със 
заложени условия отнасящи се до опазване  компонентите и ограничаване влиянието върху 
факторите на околната среда от  кариери, фотоволтаични инсталации, животновъдни дейности, 
предприятия за консервиране на риба и плодове и зеленчуци, преносен газопровод и 
експлоатационен сондаж.   
           Впредвид характера на превантивната дейност с цел недопускане на възникване на 
отрицателно въздействие върху околната среда и имайки предвид заложените условия и мерки на 
най-ранен етап за съобразяване при реализиране на инвестиционното предложение, приоритетите 
за контрол от направлението са определени с насока към обекти с ниво “висок риск” и “среден 
риск”.  
            
 
ЕОтговорност и ЕЩ 
 

Превантивен контрол по изпълнение на задълженията и отговорностите на операторите към 
ЗОПОЕЩ с цел недопускане на ЕЩ върху защитени видове и природни местообитания, води и 
водни тела, почви, адекватно реагиране по прилагането на превантивни и оздравителни мерки в 
случай на заплаха от щети и причинени щети. 
 
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: 
 
        През 2013 г. ще бъде осъществен контрол върху изпълнението на условията в КР на всички 
оператори, осъществяващи производствена дейност. Ще бъде засилен контролът спрямо 
оператори, при които е констатирано несъответствие с условията в КР при проверките от 2012 г. 

 
ОХВ И УР: 
 
Приоритет през 2013 г. ще са: 
Проверки по условията за съхранение на опасни химични вещества и смеси произтичащи от 
Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр.43/2011г.) и 
формата на документиране на извършените   оценки на бесопасно съхранение от страна на 
индустрията. 
Проверки относно актуализацията на информационните листове за безопасност, съгласно 
изискванията на Регламент (ЕО) № 453/2010 и натификация на класификацията и етикетирането 
пред Европейската агенция по химикали – ECHA, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP. 
Информиране на индустрията за информацията в новата информационна база данни на 
Европейската агенция по химикали ECHA - http://echa.europa.eu, подадените регистрационни 
досиета, списъка на нотификациите и друга полезна информация. 
 

4.2. Общи и специфични цели 
 

       Подобряване качеството на атмосферния въздух и акустичната среда на територията 
контролирана от РИОСВ- Враца чрез: 
       Извършване на емисионен мониторинг във връзка с прилагане на нормативните изисквания; 
       Проверки на бензиностанции, касаещи влезлите в сила изисквания за оборудване на 
съоръженията със системи съответстващи на Етап ІІ за улавяне на бензиновите пари.  
       Контрол на обекти с хладилни и климатични инсталации, сервизна за поддръжката им и 
обекти извършващи дейности с ЛОС.  
       Контрол по прилагането и изпълнението на мерките, заложени в плана за действие в  
Общинската програма на гр. Враца за достигане на установените норми нива на фини прахови 
частици в атмосферния въздух;  

http://echa.europa.eu/
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Контрол на промишлените източници на шум във връзка с прилагане изискванията на 
ЗЗШОС и спазване на регламентираните с Наредба № 6 допустими шумови нива за съответните 
територии. 

По отношение на управление на отпадъците през годината основна цел ще бъде 
почистване на нерегламентирани сметища, разширяване на системата за организирано събиране 
и транспортиране на битови отпадъци от всички общини в областта, както и  разделното 
събиране на отпадъци от опаковки и контрол на инсталации и съоръжения за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци.Проверки на площадки третиращи отпадъци от ОЧЦМ и МРО. 

Общата цел в областта на водите е съхраняване и подобряване качеството на 
повърхностните и подземни води с цел осигуряване на необходимото количество и качество за 
нуждите на населението, водните екосистеми, икономиката и селското стопанство на страната.  

Специфичната цел на дейността опазване чистотата на водните тела в териториалния 
обхват на РИОСВ-Враца, чрез изпълнение на следните цели: преустановяване заустването на 
отпадъчни води във водни обекти без разрешително за заустване по Закона за водите или 
Комплексно разрешително по реда на ЗООС; изготвяне, както и предприемане на коригиращи 
действия при констатирани нарушения. 
           Целта на плановите проверки в направление «ОВОС и ЕО»  е чрез тях да се постига 
осъществяване на инвестиционните предложения при изпълнение на заложените условия, мерки 
и ограничения, определени в решенията по ОВОС, в решенията по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, становищата по ЕО и решенията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО.  

Обща цел е опазване на благоприятния природозащитен статус на  местообитанията и 
видовете, предмет на опазване в защитените зони от Натура 2000, опазване на защитените 
територии и биоразнообразието на територията на област Враца. Специфичните цели в тази 
насока са осъществяване на превантивен и редовен последващ контрол, съгласно нормативните 
изисквания. Други специфични цели за постигане на общата цел са изготвяне на Заповеди за 
обявяване на защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 
с цел определяне на специфични за съответните зони забрани за дейности,  които биха оказали 
отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в тях, както и 
актуализиране на заповедите за  обявяване на защитените територии. 

 
 

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 
 
Планираните контролни дейности за 2013 г. в настоящия план са съобразени с наличния 

човешки ресурс от експерти и действащите законови и подзаконови нормативни актове. 
Текущият контрол ще се осъществява чрез извършване на планови и извънпланови проверки. 
Проверките ще се извършват по документи и чрез посещение на място. При извършване на 
проверка на място задължително присъства представител на ръководството на обекта или 
оторизирано от него лице. 
Плановите проверки се извършват на обекти, залегнали в утвърдения план за контролна дейност 
на РИОСВ.Същите се планират за период от една седмица, като в повечето случай, приоритетно 
се проверяват фирмите с по-висок риск за околната среда. 
Извънплановите проверки /жалби, сигнали, последващ контрол и др./ се извършват в 
законоустановения срок, като също се плануват предварително и ако маршрута позволява се 
комбинират с планови проверки. При необходимост се ползват експерти от други институции, 
имащи отношение по описаните проблеми.  
Последващ контрол се осъществява във връзка с проверки за изпълнение на предписания, дадени 
по време на извършване на превантивен и текущ контрол. 
В допълнение към плана експертите участват в общински експертни съвети и държавни 
приемателни комисии на нови или реконструирани обекти. 
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4.4. Процедури за координиране с други контролни органи 
 
Проверките, при които се налага участие на контролни органи от други институции се 

планират предварително, като се определя точна дата за проверката и координатор на 
проверката. Съставя се един констативен протокол, независимо от броя на институциите, като 
координатора предоставя копие от протокола на всички заинтересовани страни. В доклада се 
описват и констатирани нарушения на законодателството, което е от компетенциите на тези 
институции. 

 
4.5. Процедури за преглед на този план 
 

Планирането е осъществено по тримесечия. Това налага допълнително координиране и 
планиране на комплексните проверки в рамките на всеки месец от периода. От тук произтича 
необходимостта за ежемесечен преглед на изпълнението на плана, което включва: 

1. Координиращите експерти изготвят справка за реализираните проверки ежемесечно; 
2. При необходимост изготвят мотивирано предложение за промени в графика, в рамките на 

тримесечието; 
3. При изготвянето на тримесечните отчети за дейността на РИОСВ - гр. Враца се отчита 

изпълнението на плана, срещнати трудности, предлагат се мерки за преодоляване на 
проблемите. 

Всеки експерт в своето направление има задължение да следи за изпълнение на този план, 
сроковете на проверките и да дава предложения за изготвяне на седмичния график за контрол на 
Инспекцията. Извършените проверки се отразяват в общ списък на всички контролирани от 
РИОСВ обекти.  Директор Дирекция „КПД”  и Началник отдел „КОС”  и “ПД”  извършват 
периодично проверки за спазване изпълнението на плана за контролната дейност. 
 
Приложение : Таблична част (таблици във формат Excel) 
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производство на цимент х х х х х х

Трошачна инсталация и ремонтна работилница с автомивка на 
кариера за варовик "Лиляче" на "Холсим(България)" АДI с. Бели 
ИзворI общ. Враца

Трошачна инсталация и ремонтна работилница с 
автомивка на кариера за варовик "Лиляче" на 
"Холсим(България)" АДI с. Лиляче

х
Кариера за варовик "Лиляче" на "Холсим(България)"АДI с. Бели 
ИзворI общ. Враца

Кариера за варовик "Лиляче" на 
"Холсим(България)"АДI с. Лиляче х

Кариера за мергел на "Холсим(България)"АДI с. Бели ИзворI 
общ. Враца

Кариера за мергел на "Холсим(България)"АДI м-
ст "Гюрови кори" в земл. на с.Бели Извор

“Вратица-Враца”АДI ул. "Индустриална" №TI гр. Враца “Вратица-Враца”АДI гр. ВрацаI инсталация за 
предварителна обработка и багрене на текстил

х х х х х х х х
„Доверие Енергетика” АДI гр.ВрацаI ул."Индустриална" №T „Доверие Енергетика” АДI гр.ВрацаI ул. 

"Индустриална" №8I парова централа х
СВ”Феникс” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Иванка Ботева" №OO I ет. P СВ”Феникс” ЕООДI с. МраморенI инсталация за 

интензивно отглеждане на птици
х х х х

"ВИН" ООДI ул. "Тектилец" №RI гр. Враца "ВИН" ООДI ул. "Тектилец" №RI гр. ВрацаI 
площадка за изкупуванеI съхранение и търговска 
дейност с отпадъци х

Област ВРАЦА
Община Враца

Таблица 1. Регистър на всички обектиI подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ 

наименование на фирмата EЮЛI ЕТ) седалище и адрес на 
управлениеI 

наименоване на обектI населено мястоI 
дейност

Закон за опазване на 
околната среда Закон за чистотата на атмосферния въздух ЗЗВВХВС
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“Й. Кръстителски – Джордан OMM1” ЕООДI ул. "Алеко 
Константинов" №O гр.ВрацаI общ.Враца

“Й. Кръстителски – Джордан OMM1” ЕООДI ул. 
"Тектилец" №RI гр. ВрацаI площадка за 
изкупуванеI съхранение и търговска дейност с 
отпадъци х

“Центромет” АДI гр. ВрацаI ул. "Никола Вапцаров" №9 "Центромет” АДI гр. ВрацаI ул. "Никола 
Вапцаров" №9I леярна за черни метали х х х х х х

“Враца-Старт” АДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №O “Враца-Старт” АДI гр.ВрацаI ул. "Шипка" №OI 
леярна на черни метали х х

“Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Васил Кънчов" №TO “Ивагус” ЕООДI кланица и цех за 
месопреработкаI гр.ВрацаI ул. "Криводолско 
шосе" х х

"Чистота Балкани" ЕООДI гр. СофияI ж.к. "Витоша"I бл.TI ап.6 "Чистота Балкани" ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Шипка" №OI площадка за изкупуванеI 
съхранение и оползотворяване на отпадъци х

ДП “СВ” гр. ВрацаI ул. "Вежин" №O ДП “СВ” - бетонов възелI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зона х

“Лалов и Вачев” ЕООДI гр. СофияI бул. "Проф. Цветан Лазаров" 
№1PI ет.PI офис PM1

“Лалов и Вачев” ЕООД - цех за месопреработка - 
гр. ВрацаI Хранително-вкусова зона

х х х
“Автобусни превози”I гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" №6P “Автобусни превози”I гр. ВрацаI ул. "Мито 

Орозов" №6PI пътнически превози х
"Екопроект" ООДI м-ст "Пискавец"I гр. Враца Регионално депо за неопасни отпадъци Враца – 

МездраI м-ст "Пискавец"I в земл. на гр. ВрацаI 
общ. Враца х   х х х

„Млечен Рай – O”ООД I гр.СофияI ул. "Добруджански край" №1I 
вх. АI ет.RI ап.1P

„Млечен Рай – O”ООДI кв. БистрецI гр. ВрацаI 
предприятие за млекопреработка х х х х

“Свежест” ООД - гр. Враца Западна промишлена зона “Свежест” ООД - гр. Враца Западна промишлена 
зонаI производство на натриев хипохлорид.

х х
“O –ри юни”I ул. "Христо Смирненски" №OI гр. Враца “O –ри юни”I ул. "Христо Смирненски" №OI гр. 

ВрацаI производство на калъпи за обувната 
промишленост

“Консорциум Агробизнес” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хр. 
Смирненски" №6 

“Консорциум Агробизнес” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
" Хр Смирненски" № 6I мелница

“ВРЗ Вола” ЕАДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола” ЕАДI гр. ВрацаI производство на 
метални конструкции за енергетиката х х х х х

“ВРЗ Вола ЕКО" ЕАДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола ЕКО" ЕАДI гр. ВрацаI производство 
на метални контейнери х х х

„ЗММ-Враца” АДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №1O „ЗММ-Враца” АДI гр. ВрацаI производство на 
металорежещи машини х х х х х х

"Мотор" АДI гр. ВрацаI бул. "Христо Ботв" №RM Мотор АДI гр. ВрацаI бул. "Христо Ботв" №RMI 
производство на резервни части

"Ромтекс-P ЕС" ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" №P Ромтекс-P ЕС ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" 
№PI производство на електронни и 
електромеханични продукти

“Стройкерамика”АДI гр. МездраI ул. "Любен Каравелов" №P8 “Стройкерамика”АДI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI производство на керамични 
изделия х х х х

“Вега MP”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 1PI вх.ЖI ап. 188 “Вега MP”I гр. ВрацаI Западна промишлена зонаI 
леярна за цветни метали х

“РТР” ООДI гр. ВрацаI ул. "Алеко Константинов" №11I ап. O “РТР” ООДI гр. ВрацаI Източна промишлена 
зонаI леярна за черни метали х х

„Анди”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх Йосиф" 6RI вх. ВI ап. PR „Анди”ЕООДI гр.ВрацаI ж.к. "Дъбника"I срещу 
КАТI автосервиз и автомивка х х

СД ”Тостор”I гр. ВрацаI ул. "Хр. Ботев" P1I вх А ап 1 СД ”Тостор”I гр. ВрацаI Източна промишлена 
зонаI събиране и съхранение на хартиени и 
пластмасови отпадъци х

ЕТ"ДОУТЪН-Валери Братоевски"I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 
8I вх. БI ап.PP

ЕТ"ДОУТЪН-Валери Братоевски"I гр. ВрацаI 
Стария пазарI производсто на закуски

ЕТ"Кедар-ТЗ"I гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" № OT ЕТ"Кедар-ТЗ"I гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" № 
O8I мебелен цех
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“Нова Пластима” ООДI гр. МонтанаI ул. "Индустриална" №O8 “Нова Пластима” ООДI гр. ВрацаI на 
територията на "Свежест" АДI съхранение и 
предварително третиране на пластмаса х

ЕТ “Бомел-Красимир Любомиров”I гр. СофияI ул. "Бъсктоун"I 
бл. TI вх. АI ап. T

ЕТ “Бомел-Красимир Любомиров”I гр. ВрацаI 
Хранително-вкусова зонаI събиране и 
съхранение на пластмасови опаковки х

ЕТ ”Стоян Викторов”I земл. с. МраморенI общ. ВрацаI 
птицеферма

ЕТ ”Стоян Викторов”I земл. с. МраморенI общ. 
ВрацаI птицеферма

ЕТ „Веселин Христов”I гр.ВрацаI бул. "Демокрация" №O6 ЕТ „Веселин Христов”I гр.ВрацаI Западна 
промишлена зонаI производство на боза 

"РИНО СИСТЕМС" ООДI гр. ВрацаI ул. "Грънчарска" №6 "РИНО СИСТЕМС" ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Илинден" №1MI производство на ПВС и 
алуминиева дограма х

"ЙОНАСИ" ООДI гр. ВрацаI ул. "Вардар" №1RI бл. 6I ап. P8 "ЙОНАСИ" ООДI гр. ВрацаI площадка ОКСI 
събиране и съхранение на пластмасови и 
хартиени опаковки х

„Чех Пласт”ООДI гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 6PI вх. АI ап. 6 „Чех Пласт” ООДI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI производство на дограма

„Българска леярна”ООДI гр.ВрацаI ул "Околчица" №O „Българска леярна” ООДI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI леярна за черни метали х х

“Металкоминвест” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Илия Кръстеняков" № 
14I ап. 4T

“Металкоминвест” ЕООДI гр. ВрацаI Западна 
промишлена зонаI събиранеI съхранение и 
търговия с метални отпадъци х

„Ровотел Стийл”I гр. СофияI район Нови ИскърI кв. КурилоI ул. 
"Кременица" №O

„Ровотел Стийл”I гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI събиранеI съхранение и 
търговия с метални отпадъци х

„Акумитрейд”ЕООДI гр. ВрацаI ул "Вестителя" № P6I ап. O „Акумитрейд”ЕООДI гр. ВрацаI  ул. "Илинден" 
№4I автоцентър

“Металтранс OMMR” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хан Аспарух" №O4 “Металтранс OMMR” ЕООДI гр. ВрацаI 
Промишлена зона ул. "Шипка"I събиранеI 
съхранение и търговия с метални отпадъци х

“АЖМ-Груп “ ЕООД гр. ВрацаI ул "Георги Апостолов" №8 “АЖМ-Груп “ ЕООД гр. ВрацаI ул "Георги 
Апостолов" №8I събиранеI съхранение и 
търговия с метални отпадъци х

“Екорек България” ЕООДI с.Бели ИзворI община Враца “Екорек България” ЕООДI с.Бели ИзворI община 
ВрацаI транспорт на отпадъци х

ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”I гр.ВрацаI ул. "Трайко Китанчев" 
№T

ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”I гр.ВрацаI ул. 
"Васил Кънчов" №1OOI автосервиз

“ПГ OMMO” ЕООД гр. ВрацаI ул. "Илия Кръстеняков" №16I вх. ВI 
ап. T1

“ПГ OMMO” ЕООД гр. ВрацаI Оряховско шосеI 
автосервиз

‘Боди М Травъл’ OOД гр. ВрацаI ул. "Полковник Кетхудов" №PP ‘Боди М Травъл’ OOД гр. ВрацаI ул. "Илинден"I 
транспортни услуги х

“Автотранс” ЕООД гр.ВрацаI Източна промишлена зона “Автотранс” ЕООД гр.ВрацаI Източна 
промишлена зонаI автосервиз

“ИВД – Ауто” ЕООДI гр.СофияI ул. "Нишава"I №1MR “ИВД – Ауто” ЕООДI гр.ВрацаI ж.к. "Дъбника"I 
при бл. 1PI автосервиз

“БКС ВрацаI ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Георги Апостолов" №1P “БКС ВрацаI ЕООДI територията на общ. ВрацаI 
събиране и транспорт на битови отпадъци

„Галактика MP” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Хаджи Димитър"№1P „Галактика MP” ЕООДI гр.ВрацаI ул. 
"Складова"№6- производство на бетонови и 
строителни материали х х х х

“Тошев М 6P” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" №1M “Тошев М 6P” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" 
№1MI мебелен цех х х

“М-Трайдинг” EООД гр.ВрацаI ул. "Хр. Ботев" №41 “М-Трайдинг” ООД гр.ВрацаI ул. "Хр.Ботев" 
№41I хим.чистене х

“Атамар”ООД общ. ВрацаI с. ПаволчеI ул. "Хр Ботев" № R4 “Атамар”ООД с. ПаволчеI ул. "Батак"I мебелен 
цех х

“Булгартрансгаз” ЕАДI гр. СофияI ж.к. "Люлин O"I ул. "Панчо 
Владигеров" №66

“Булгартрансгаз” ЕАДI с. ЧиренI общ. ВрацаI 
преносI транзитен пренос и съхранение на 
природен газI и ведомствена бензиностанция х х х х х х
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“Нафтекс Петрол”ЕООД Eпетролна база-Враца)I гр. ВарнаI ул. 
“Братя Миладинови”№OOА

“Нафтекс Петрол” ЕООДI петролна базаI 
гр.ВрацаI Обработка,вносI износI пласментно-
снабдителна и търговска дейност с петрол и 
петролни продукти х х х

“Сорт Ресурс” ЕООДI гр.ВрацаI Хранително-вкусова зона “Сорт Ресурс” ЕООДI гр. ВрацаI Хранително-
вкусова зонаI събиране и транспорт на хартиени 
и пластмасови отпадъци х

“Чимбидиум” ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" №6T “Чимбидиум” ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Мито 
Орозов" №6TI шивашко предприятие

“Враца-Стил” АДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" №6R “Враца-Стил” АДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" 
№6RI шивашко предприятие

„Софи” ООДI гр. ВрацаI ул. "Веслец" №14I ап. R „Софи” ООДI гр. ВрацаI Западна промишлена 
зонаI производство на спирачни накладки

х х х
“Сирена Стил” ООДI гр. ВрацаI ул. "Константин Фотинов"I №OI 
вх. Б ап. 8

“Сирена Стил” ООДI гр. ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №O8I шивашко предприятие

ЕТ “Надя Гладнишка”I гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" № 1OM ЕТ “Надя Гладнишка”I гр. ВрацаI ул. "Васил 
Кънчов" № 1OMI дървообработващо предприятие

ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АДI гр. ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №18

ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АДI гр. ВрацаI 
ул. "Мито Орозов" №18I производсво на метални 
и дървени изделия по поръчка х х х

ЕТ „КАМ-Никола Стойков”I гр. СофияI район ТриадицаI ж.к. 
"Гоце Делчев"I бл. OR1I вх. ГI ап. T4

ЕТ „КАМ-Никола Стойков” I гр. ВрацаI 
ул."Шипка" №TI производство на мебели х х х х

“Екобулсорт” ЕАДI гр. СофияI район ЛюлинI ул."Банско шосе" 
№1P

“Екобулсорт” ЕАДI гр. ВрацаI Хранително-
вкусова зонаI събиране и транспорт на хартиени 
и пластмасови отпадъци х

“Р.Б.О.” ООДI гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" №T9 “Р.Б.О.” ООДI гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" 
№T9I шивашко преприятие

“Галакси Плаза”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Пенчев" №1 “Галакси Плаза” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги 
Апостолов" №6MI производсво на метални и 
дървени изделия по поръчка х х

“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Георги Димитров" №O9 “Косаня” ЕООДI гр.ВрацаI Източна промишлена 
зонаI събиранеI съхранение и търговия с метални  
отпадъци х

"Затвора - Враца"I гр.ВрацаI ул. "Безименна" №P Затвора - ВрацаI ул. "Безименна" №PI галваничен 
цех и мебелен цех х х х

“ЧЛК Инвест” ООДI гр.ВрацаI ул."Мито Орозов" №O8 “ЧЛК Инвест” ООДI гр.ВрацаI ул."Мито Орозов" 
№O9I метало и дървообработване

„Технос” ООДI гр.СофияI р-н "Илинден"I бул."Вълчо Иванов" 
№O8I бл. PRP-Б-9M

„Технос” ООДI гр.ВрацаI кв."Кулата"I парцел 
№TI рециклиране на отпадъчни метали х х

„БДМ Ауто”I гр.ВрацаI жк."Медковец"I ул."Стефанка" №T „БДМ Ауто”ООДI гр.ВрацаI ул."Криводолско 
шосе"I автосервизна дейност

СД “Тушинова и Тодоров”I гр.ВрацаI бул."O-ри юни" №11P СД “Тушинова и Тодоров”I гр.ВрацаI бул."O-ри 
юни" №114I автосервиз

„Ново Химко”АДI гр. ВрацаI Източна промишлена зонаI 
Мездренско шосе

„Ново Химко” АДI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI Мездренско шосе х х х х

ЕТ “Ангел Димитров-OMMM” гр. ВрацаI ул. "Вестител" № P6I ап.6 ЕТ “Ангел Димитров-OMMM”I гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника" до РУМI автосервиз

ЕТ “Румен Димитров-Соса”I гр.ВрацаI ж.к. Дъбника бл. RI вх. БI 
ап. 4M

ЕТ “Румен Димитров-Соса”I гр. ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №1- автосервиз

“ОДПЗС”ЕООДI стационарI гр. ВрацаI ул. "Ген Леонов" №9P “ОДПЗС”ЕООДI стационарI гр. ВрацаI ул. "Ген 
Леонов" №9P

„ОДКВЗС” – гр.ВрацаI  бул. "O Юни"  №68 „ОДКВЗС” – гр.ВрацаI  бул. "O Юни" 68I лечебно 
заведение

„КОЦ”I стационарI гр.Враца бул. "O Юни" №68 „КОЦ”I стационарI гр.Враца бул. "O Юни" №68

"ДМСГД"I гр. ВрацаI ул. "Средна гора" №1 "ДМСГД" - гр. ВрацаI ул. "Средна гора" №OI 
здравно заведение

"МЦ АЛПИКО" ООДI гр. ВрацаI бул. "Втори юни" №66 "МЦ АЛПИКО" ООДI гр. ВрацаI бул. "Втори 
юни" №6TI здравно заведение
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"МЦ САНИТА" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Втори юни" №64 "МЦ САНИТА" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Втори 
юни" №6RI здравно заведение

"МЦ СВ. АНА" ООДI гр. ВрацаI бул. "Демокрация" №1T "МЦ СВ. АНА" ООДI гр. ВрацаI бул. 
"Демокрация" №18I здравно заведение

"МЦ ДЕРМА-ГД" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Втори юни" №68 "МЦ ДЕРМА-ГД" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Втори 
юни" №69I здравно заведение

"ДКЦ-І-Враца" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Втори юни" №66 "ДКЦ-І - Враца" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Втори 
юни" №6TI здравно заведение

"ЦСМП"I гр. ВрацаI бул. "Втори юни" №68 "ЦСМП" - гр. ВрацаI бул. "Втори юни" №69I 
здравно заведение

"ОДПЗС" ЕООДI гр. ВрацаI ул."Беласица" №1 "ОДПЗС" ЕООДI гр. ВрацаI ул."Беласица" №OI 
здравно заведение

„МБАЛ”I гр.ВрацаI бул. "Втори юни" №66 „МБАЛ”- гр.ВрацаI бул. "O Юни" №66I здравно 
заведение

"Вето-Маркет” ЕООДI гр. ВрацаI Западна промишлена зона Вето-Маркет” ЕООДI гр. ВрацаI Западна 
промишлена зонаI мебелен цех х х х

“ВиК" ООДI гр. Враца – градска канализация и ГПСОВI 
гр.ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" №O

“ВиК" ООДI гр. Враца – градска канализация и 
ГПСОВI гр. ВрацаI отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води х

“Топлофикация-Враца”ЕАДI гр. ВрацаI ул. "Максим Горки" №9 “Топлофикация-Враца”ЕАД - ТЕЦ ГрадскаI гр. 
ВрацаI ул. "Шипка" №1 х х

“Топлофикация-Враца”ЕАДI гр.ВрацаI ул. "Максим Горки" №9 "Топлофикация-Враца” ЕАД - ОЦ МладостI гр. 
ВрацаI Източна промишлена зона х

“Камибо”ЕООД - ТП ”Хименерго”I гр. СофияI общ. НадеждаI 
ж.к. "Надежда"I бл. 1RRI вх. ВI ап. T1

“Камибо” ЕООД - ТП ”Хименерго”I гр. ВрацаI 
Източна промишлена зона х х  х х

СД „Дигант - Димитров Григоров”ООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх 
Йосиф" №1P 

СД „Дигант - Димитров Григоров” ООДI с. 
ДевенеI мелница х

“Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №TO “Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI Главен път ЕT9 х
“МиА-ЦВ”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Индустриална зона" “МиА-ЦВ” ЕООДI пресевна инсталацияI с. Бели 

ИзворI общ. Враца х
ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. Добрилова”I гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. OMI вх. ЖI ап. 1RT

ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. Добрилова”I ул. 
"Илинден" №1I предприятие за млекопреработка

х х х х
Река ЧернаI извор "Черна" и "Сухия извор" р.ЧернаI с.ЛютаджикI общ. Враца х
ХвостохранилищеI с.ЛютаджикI общ. Враца Колектор на хвостохранилищеI с. ЛютаджикI 

общ. Враца х
ПК ”Напред”I гр. ВрацаI ул. "Антим 1" №1 Казан за варене на ракия на ПК ”Напред”I гр. 

ВрацаI кв. Бистрец х
„Премиер ТМ”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №O „Премиер” ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" №OI 

Цех за бутилиране на олио
”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №1 ”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №1I цех 

за преработка на птиче месо х х х
 „Чикас”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №R „Чикас”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №RI 

птицекланица  х х
“Абрис” ООДI гр. ВрацаI ул. "Спортна" №P “Абрис” ООД -  гр. ВрацаI ул. "Илинден"I 

производство на гасена вар и хоросан х х х
“Ми – Пет”ООДI гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №OTI “Ми – Пет” ООДI гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" 

№OTI бетонов възел и варово стопанство
х

“Бетон – ЦВ” ООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Бързашки" №1M “Бетон – ЦВ” ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден"I 
бетонов възел х

“Пътстройинженеринг”АДI гр. ВрацаI ул. "Стоян Кялъчев" №6 “Пътстройинженеринг” АДI с. Чирен-  асфалтова 
база х

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. ВрацаI ул. "Братя Миладинови" №18I 
ап. T

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI производство на ПРЗ х х

“Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. Пешев PА “Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. 
Пешев PАI  производство и търговия с 
технически и специални газове х х

“Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6 “Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6I 
Търговия и производство на рективи и химикали

х х
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“Сигма Витес”ООДI гр. ВрацаI ул. "Никола Войводов" №1T “Сигма Витес”ООДI гр. ВрацаI ул. "Текстилец"I 
строително-ремонтна дейност х х

“Агроекохим”I с.Косталево Склад РЗПI бивш стопански двор в с.Косталево

“Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №4 “Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №4I 
производство на безалкохолни напитки  х х х

„Кралтрейс” ООДI гр.ВрацаI ул. "O8 Октомври" №PO „Кралтрейс” ООДI с. ПаволчеI общ. Враца- 
асфалтова база х

”Нивего” ООДI с.ЧиренI общ. ВрацаI ул. "Георги Димитров" 
№1R

ЕТ ”Нивего”I с.ЧиренI общ. ВрацаI м. ТиквенI 
предприятие за млекопреработка х х х

“Орбита-Н” ООДI гр.ВрацаI м. Турканица  “Орбита-Н” ООДI гр. ВрацаI м. ТурканицаI цех 
за месопреработка х х

АЕЦ "Козлодуй"I Почивно оздравителен комплекс "Леденика"I 
гр. Козлодуй

АЕЦ "Козлодуй" ЕАДI ПОК "Леденика"I ПП 
"Врачански Балкан"I земл. С. ЗгориградI 
почивно оздравителен комплекс х

“Тролейбусен транспорт”ЕООДI гр. Враца “Тролейбусен транспорт”ЕООДI гр. ВрацаI 
източна промишлена зонаI тролейбусен превоз

„България Интернешънъл OM1M” ЕООДI гр. ВрацаI жк 
„Дъбника”I бл.OMI вх. БI ет. PI ап. PR

гр.ВрацаI община ВрацаI кв. „Източна 
промишлена зона“I УПИ 1OOR9.1MOT.OTTI 
оползотворяване на ИУГ х

ЕТ „Георги Костов OMM4”община ВрацаI с. ЗгориградI п.к. PM4OI 
ул. „Васил Левски” №11I 

гр.ВрацаI ул."Хр. Ботев"№1P9I събиране и 
съхранение на отпадъци от пластмаса х

„Кастех-БГ” ООДII  гр.МонтанаI ул. „Никола Вапцаров”№1O гр. ВрацаI  ул. „Илинден” №2аI оползотворяване 
на черни метали х

”Химремонтстрой Враца БГ” ЕООД,гр.ВрацаI ул. “Мездренско 
шосе”                        

гр.ВрацаI ул. “Мездренско шосе” I събиране и 
съхранение на ИУГ х

”МВ-94” ЕООДI гр.ВрацаI ул. “Вихрен” №1T                       гр. ВрацаI ул. „Христо Смирненски” №4 - на 
територията на бивш „Хлебозавод”I събиране и 
съхранение на ИУГ х

”Магтим  Кат РесайклингГ” ООД,гр.ВрацаI ул. „Кирил 
Буюклийски” №8I вх.АI ап.1

гр. ВрацаI област ВрацаI община ВрацаI 
Промишлена зонаI ул. „Шипка”I събиране и 
съхранение на отработени катализатори х

"Химипласт" АДI бул. "Ген. Тотлебен" №T1-TPI гр. София Предприятие за производство на тръби от 
полиетиленI гр. ВрацаI Източна промишлена 
зонаI съществуваща производствена площадка 
на територията на "Ново Химко" АД

х х х
“ДМ България” ЕООД,гр.СофияI бул.”Околовръстен път” №O6MI 
бл.АI ет.1I п.к. 1T66

гр.ВрацаI бул. „Никола Войводов” №9/O I 
продажба на козметика и др. х

”Гамс Стрейт” ЕООД,гр.ВрацаI 
ж.к. „Сениче”I бл.RMI вх.ВI ет.4I ап.RR                       

гр. ВрацаI област ВрацаI община ВрацаI квартал 
„Кулата”I местност „Орешака”I събиране и 
съхранение на хартия и пластмаса

х
“Тимарк” ЕООД Iгр.ВрацаI ул. “Цвятко Бобошевски” №OI ет.OI 
ап.6

гр.ВрацаI ул.”Четвърта-Изток”№RI съхранение на 
ИУГ х

“СП Консулт” ЕООДгр. СофияI район „Триадица” ул.„Тулча” 
№46Iет.R

гр.ВрацаI ул.”Мито Орозов”№6PI складова база 
за хранителни стоки

“ЛМ-O1”ЕООД,гр.Враца  I ул.”Ген.Леонов” №R4 гр.Враца  I ул.”Ген.Леонов” №R4I събиране и 
съхранение на хартия и пластмада х

“ГЕО МЕТАЛ ТРЕЙД” ЕООД,гр. СофияI община МладостI жк “ 
Младост” № 1I бл.48I вх.4I ет.TI ап.6O. 

гр.ВрацаI ул.”Мито Орозов”№POI търговска 
дейност ОЦЧМ х

"БКС" ЕООДI гр. ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №T Депо за строителни отпадъци на гр.ВрацаI м-ст 
"Умарски бряг"I кв."Бистрец"

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. БаницаI до 
гробищата

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. Бели изворI м-ст 
"Ямата" и м-ст "Булиното"

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. ЗгориградI м-ст 
"Гладна" и м-ст "Берчова бахча"
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Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.ЧиренI м-ст 
"Смръдльовец"I м-ст "Калето" E край водоема) и 
м-ст "Полето" Eкрай бикарника)

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. ЛилячеI бивша 
кариера на ОПУI до трафопостаI "Кожухарска 
махала" и в края на ул."Стара планина"

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. ДевенеI м-ст 
"Ракьовец"I до бикарникаI до язовирната стена

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.Горно ПещенеI м-
ст "Савчов дол"

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.МраморенI м-ст 
"Рудината" и м-ст "Селището"

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.Три кладенциI м-
ст "Бранището"I м-ст "Пирашките круши" и м-ст 
"Крекевското селище"

Склад за РЗПI с.Мраморен Склад за РЗПI бивш стопански двор в 
с.Мраморен

ЕТ”Кварт-Крум Туртански”I гр. ВрацаI ул. "Димчо Дебелянов" 
№O9I вх. ВI ет. 4I ап. 46

ЕТ”Кварт-Крум Туртански”I гр. ВрацаI ул. " Поп 
Тодор Врачански"I сервиз за хладилна и 
климатична техника х х

„Грифон турс”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх Йосиф" №T9I вх. БI 
ап. P1

„Грифон турс” ЕООДI гр. ВрацаI кв. БистрецI цех 
за производство на вино

 ЕТ „Милачков - В. Милачков”I гр.ВрацаI ул. "Цар Обединител" 
№O

ЕТ „Милачков - В. Милачков”I гр.ВрацаI бул. 
"Мито Орозов"Eрайона на товарни превози)I  
автосервизI  автобояджийски услуги х

ЕТ „Румен Гусев-Цайгус”I гр. ВрацаI ул. "Сан Стефано" №6 ЕТ „Румен Гусев-Цайгус”I гр. ВрацаI бул. "Мито 
Орозов"I в двора на "Агромашина Импекс"I 
автосервизI автобояджийски услуги х

„Сигматерм инженеринг” ООДI гр. ВрацаI база „Орловец” „Сигматерм инженеринг” ООДI гр. ВрацаI база 
„Орловец”I търговец на едро на бои х

„Инес” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Климент Охридски" №1OI вх. АI 
ап. 1

„Инес” ЕООДI гр. ВрацаI база „Орловец”I 
търговец на едро на бои х

ЕТ „Южина - Монкьов”с. РакевоI общ. КриводолI ул. "Ген. 
Скобелев" №4

ЕТ „Южина - Монкьов”I гр. ВрацаI ул. "Драган 
Цанков" №6I търговец на едро на бои

х
ЕТ „Александра-Любомир Феслийски”I гр. ВрацаI ул. "Борис I" 
№ O6

ЕТ „Александра-Любомир Феслийски”I гр. 
ВрацаI бул. „Мито Орозов” № OOI търговец на 
едро на бои х

„Равин” ЕООДI гр. ВрацаI ул. „Илинден” № T „Равин” ЕООДI гр. ВрацаI ул. „Илинден” № TI 
търговец на едро на бои х

 „Саго” ЕООДI гр. ВрацаI ул."Стоян Кялъчев" №OOI ап. T  „Саго” ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. „Дъбника” с/у бл.  
№8I сервиз за хладилна и климатична техника

х х
„Максима България” ЕООДI м-н „Т-Маркет” p PO6I гр. СофияI 
ул. "Златен клас" № 4 ж.к. "Връбница" №O

„Максима България” ЕООДI „Т-Маркет”I гр. 
ВрацаI ж.к. "Дъбника"I РУМ х

„Билла България” ЕООДI гр. СофияI ул. "Софииски герой" №4 „Билла България” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Илия 
Кръстеняков" №1  х

„Кауфланд България” ЕООД Енд  Ко КдI гр. СофияI ул "Куклуш" 
№1I ж.к. "Захарна фабрика"

„Кауфланд България” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Оборище"I №1O х

“Техноколд” ООДI гр. ВрацаI складова база ОКС “Техноколд” ООДI гр. ВрацаI складова база 
ОКСI сервиз за хладилна и климатична техника

х х
"Лион" ООД Eбивша “Мила ПИ” ЕООД)I гр. ВрацаI "Лион" ООД E бивша “Мила ПИ” ЕООД)I гр. 

ВрацаI бул. "Демокрация" №16I обект за бърза 
закуска "Суми грил"

“Кристена” ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника" бл. 4RI ап. 11 “Кристена” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Никола 
Войводов" №19I бърза закуска
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ЕТ ”Врачанска теменуга - В. Гергов” гр. ВрацаI ул. "Страцин" 
№P4

ЕТ ”Врачанска теменуга - В. Гергов” гр. ВрацаI 
Източна промишлена зонаI цех за безалкохолни 
напитки

„Полинеза” ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. T вх. АI ап. 1M „Полинеза” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Драган 
Цанков" №6I производство на майонеза и 
конфитюр

„Диана-94-Пепа Иванова” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Климент 
Охридски" №14I ап. 4

 „Диана-94-Пепа Иванова” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Драган Цанков" №1 до 6I цех за пакетиране на 
малограмажна захар

„Наслада MO” ООДI гр. ВрацаI ул. "Стоян Заимов" №OOI вх. АI ап. 
9 

„Наслада MO” ООДI гр.ВрацаI ул. "Мито Орозов" 
№OOI производство на сладкарски изделия

ЕТ „Цено Петров”I гр.ВрацаI ул. "Петропавловска" №R6 ЕТ „Цено Петров”I гр.КриводолI ул. "Васил 
Левски"I производство на сладкарски изделия

„Кампино”ООДI гр. ВрацаI ул. "Подбалканска" №6T „Кампино”ООДI гр. ВрацаI ул. "Гурко" №1TI 
сладкарски цех

„Житара”ООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Апостолов" №6M „Житара”ООДI гр. Враца I Източна промшлена 
зонаI ул. "Георги Апостолов" №6MI производство 
на брашно и хляб

ЕТ „Зайка-Любомир Младенов”I гр. ВрацаI ул. "Ген. Леонов" 
№ROI ап. P

ЕТ „Зайка-Любомир Младенов”I гр. ВрацаI ж.к. 
"Сениче"I производство на хляб

ЕТ”Емил Рангелов”I гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №O6I ап. R ЕТ”Емил Рангелов”I гр. ВрацаI ул. "Хр 
Смирненски" 4I кулинарна работилница

ЕТ”Доутън - Валери Братоевски”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 
"Орбита" 8I вх. БI ап. PPI 

ЕТ ”Доутън - Валери Братоевски”I гр. ВрацаI ж.к. 
"Младост O" - Стария пазарI производство на 
закуски

ЕТ”Любо-М-Любомир Тодоров”I гр.ВрацаI бул. "Демокрация" 
№O9

ЕТ ”Любо-М-Любомир Тодоров”I гр. ВрацаI ул.  
"Кетхудова" №1I бистро - пицария

ЕТ "Иво - Цвет - Снежана Христова"I гр. ВрацаI ул. "Ген. 
Леонов" №ROI ап. P

ЕТ "Иво - Цвет - Снежана Христова"I гр. ВрацаI 
ж.к. "Дъбника" до бл. P9I производство на боза

"Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хр. Ботев" №1O4 "Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги 
Раковски" №41I ателие за хим чистене х

ЕТ "Цветогор - Цветан Горанов"I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 
O9I вх. АI ап. 1M

ЕТ Цветогор - Цветан Горанов"I с. Голямо 
БабиноI общ. КриводолI производство на хляб и 
закуски

ЕТ "МИП - Г. Димитров"I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. TI вх. Е 
ап. 1OP

ЕТ "МИП - Г. Димитров"I с. Бели ИзворI 
производство на безалкохолни напитки

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - Надежда Йосифова"I гр. ВрацаI 
ул. "Морава" №1M

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - Надежда 
Йосифова"I гр. ВрацаI ул. "Морава" №1MI 
продажба на авторепаратурни бои и лакове х

СД "Арабика - Пешков и Василеви"I гр. ВрацаI ул. "Вихрен" №2 СД "Арабика- Пешков и Василеви"I гр. ВрацаI 
ул. "Вихрен" №OI цех за месопреработка и 
месоразфасовка

ЕТ "Альоша Алипиев"I гр. ВрацаI бул. "Демокрация №OM ЕТ "Альоша Алипиев"I гр. ВрацаI ул. "Вежен" 
№OI месопреработвателен цех

„Метал Къмпани”ООДI гр. ВрацаI ул. "Подбалканска" №1O8I  
производство на салатиI сандвичи

„Метал Къмпани”ООДI гр. ВрацаI ул. "Драган 
Цанков" №6I производство на готови храни

„Равин” ЕООДI гр. Враца,ж. к. “Илинден” №TI „Равин” ЕООДI гр. ВрацаI жк Дъбника до бл. TI 
търговец на дребно на бои х

„Равин” ЕООДI гр. Враца,ж. к. “Илинден” №TI „Равин” ЕООДI гр. ВрацаI пл. Васил Левски х
„Равин” ЕООДI гр. ВрацаI ж. к. “Илинден” №T „Равин” ЕООДI гр. ВрацаI ул. “Стоян Заимов” № 

TIтърговец на дребно на бои х
„Голдън Нутс” ООДI  ВрацаI Стоян Заимов 1I  производство на 
печени и пакетирани ядки

„Голдън Нутс” ООДI кв Бистрец ВрацаI цех за 
пакетиране на ядки

ЕТ”Огнян Тодоров” с. ЗгориградI ул Георги Димитров 84 ЕТ”Огнян Тодоров” с. ЗгориградI ул Георги 
Димитров 84I производство на хляб и закуски
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ЕТ „Крум Петров-MR”I гр. ВрацаI ЕТ „Крум Петров-MR”I производство на хляб и 
хлебни изделия

ЕТ „Светлана-9O” Враца ДъбникаI бл Орбита №1PI 
производство на хляб и закуски

ЕТ „Светлана-9O” Враца ДъбникаI ПазараI 
производство на хляб и закуски

”Дани OMMT”  ЕООДI с.ЗгориградI Георги Димитров 81 ”Дани OMMT”  ЕООДI с.ЗгориградI Георги 
Димитров 81- сладкарски цех

“Фонема” ЕООДI гр. Враца “Фонема” ЕООДI гр. Враца сервиз за хладилна и 
климатична  техника х х

“Тит” ООДI гр. Враца,ул Илинден №4I шоурум и автосервиз- 
автобояджийски услуги

“Тит” ООДI гр. Враца,ул Илинден №4I шоурум и 
автосервиз- автобояджийски услуги

х
“Председник” ЕООДI с. ЗгориградI ул. "Буковец" №14 “Председник” ЕООДI с.Бели Извор-цех за 

обработка на скално-облицовачни материали х
 Мая Стоянова ЦеноваI ул. "Васил Левски" №1I с. Три КладенциI 
обл. Враца

Кравеферма в м-ст "Пирашки круши"I земл. с. 
Три кладенциI общ. Враца х

"КРАЛТРЕЙС"ООДI гр. ВрацаI ул."O8-ми октомври" №PO Асфалтова база и сепарираща инсталация в земл. 
на с.КосталевоI общ. Враца х х

"О.М.С. Салери Истърн Юръп" ЕООДI бул. "Мито Орозов" №T9I 
гр. ВрацаI общ. Враца

Предприятие за производство на сферични 
крановеI м-ст "Гладно поле"I гр. ВрацаI общ. 
Враца х

 "Томеком" ЕООДI гр. СофияI ул. "Опълченска" 11O АI ет. 8 Почивен дом "Леденика" и планински вилни 
къщиI м-ст "Църквище"I земл. на с. ЗгориградI 
общ. Враца EРешение по ОВОС) х х

"Уни Кредит Булбанк" АДI гр. ВрацаI ул. "Лукашов" №1M "Уни Кредит Булбанк" АДI гр. ВрацаI ул. 
"Лукашов" №1MI финансово учреждение х

"Юробанк и Еф Джи България"АДI гр. ВрацаI ул. "Лукашов" №1 "Юробанк и Еф Джи България"АДI гр. ВрацаI ул. 
"Лукашов" №1I финансово учреждение х

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. ВрацаI ул. "Н. Войводов" 
№1 

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. ВрацаI ул. 
"Н. Войводов" №1I финансово учреждение

х
“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КДI  с. Равно полеI общ. Елин 
ПелинI обл. СофияI ул. "P март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООДI гр. ВрацаI 
ж.к. "Сениче"I ул. "Стоян Ц. Даскалов" №P

х
“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КДI  с. Равно полеI общ. Елин 
ПелинI обл. СофияI ул. "P март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "В. Кънчов" №O1 х

“Пени Маркет България” ЕООДI с. СтолникI Логистичен център 
Пени МаркетI общ. Елин Пелин I обл. София

“Пени Маркет България” ЕООДI ж.к. "Дъбника" 
до Пощата х

“Пени Маркет България” ЕООДI с. СтолникI Логистичен център 
Пени МаркетI общ. Елин Пелин I обл. София

“Пени Маркет България” ЕООДI гр. ВрацаI ул 
Кръстьо Бързаков №14 А х

ЕТ “Трибали ПИ Пламен Петков”I гр.ВрацаI ул "Огоста"  №T ЕТ “Трибали ПИ Пламен Петков”I гр.ВрацаI ул 
Огоста TI търговец на едро на бои и лепила

х
“Никойл”  ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Цар Борис I" №1O Бензиностанция “Никойл”  ЕООДI гр. ВрацаI ул. 

"Промишлена зона" х
“Никойл-O”  ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Цар Борис I" №1O Бензиностанция “Лукойл" ЕООДI код Ф R4MI гр. 

ВрацаI Западна индустриална зона х
“Никойл-O”  ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Цар Борис I" №1O Бензиностанция “Никойл-O”  ЕООДI гр. ВрацаI 

Оряховско шосе х
“Никойл-O”  ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Цар Борис I" №1O Бензиностнация “Никойл-O”  ЕООДI гр. ВрацаI 

бул. “O-ри юни” х
“И.П.И.- Оил” ЕООДI гр. СофияI ул. "Църноок"№8 Бензиностанция “Дъбника"I гр. ВрацаI ж.к. 

“Дъбника”I зад КАТ х
„БГ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООДI  гр. ОряховоI ул. "Дунав"№1T Бензиностанция „БГ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООДI  

гр. ВрацаI ул. "Илинден"- западна промишлена 
зона х

“Еко България” ЕАДI  гр. София,бул. "Д. Цанков"№P6 Бензиностанция “Еко ”I  гр. ВрацаI бул. "М. 
Орозов"№6R  х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. София БMOOI бул. "Т. 
Александров"№4O

Бензиностанция “Лукойл" ЕООДI гр. ВрацаI 
кв.44А х х

“ОМВ България”  ООДI код 1M1M гр. СофияI ул. "Софииски 
герой"№1

Бензиностанция “ОМВ България”  ООДI 
гр.Враца бул. "O-ри юни" х  х
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“Автотранс-9T” ООДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" №P4 Бензиностанция  "BG-Ойл"I гр. Враца I бул. 
"Мито Орозов" №P4 х

„Товарен Автотранспорт”  АДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" 
№6P

Бензиностанция "Та- Ойл"I гр. Враца I бул. 
"Мито Орозов" №6P х

„ОМВ България” ООДI гр. СофияI код 1PMPI ул. "Софииски 
герой"№1

Бензиностанция „Аванти Враца”I гр. ВрацаI бул. 
„Хр. Ботев” х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. СофияI Б1OTI бул. "Т. 
Александров"№4O

Бензиностанция "ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI 
гр. ВрацаI местност "Дъбника" х х х

“Топливо” АДI гр. СофияI ул. "Солунска"№O Бензиностанция “Топливо” АДI гр. ВрацаI 
Индустриална зона х

“Автобусни превози-98” АДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов"№6P Бензиностанция “Автобусни превози-98” АДI гр. 
ВрацаI ул. “Складова” №T х

“Иф Маш” ЕООДI гр. София I ул. "Люботрън"I бл.6I ап. OP Бензиностанция “Евро Ойл” гр. ВрацаI ул. “В. 
Кънчов”№PR х

“Топливо” АДI гр. СофияI ул. "Солунска"№O Бензиностанция “Топливо” АД,гр. ВрацаI ул. 
"Вратцата" х

 “Петрол” АДI код P1MPI гр. СофияI бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. ВрацаI ул. 
"Илинден"- западна промишлена зона х

 “Петрол” АДI код P118I гр. София,бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI  гр. Враца,ул. 
"Илинден"- западна промишлена зона х

 “Петрол” АДI код P1OPI гр. СофияI бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. ВрацаI бул. 
"Демокрация" х

 “Петрол” АДI код P1PPI гр. СофияI бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. ВрацаI пл. 
"Руски" х

„Ромпетрол България”  АДI гр. СофияI бул. "Сливница"№188 Бензиностанция „Ромпетрол България”  АДI 
главен път Е T9I местността “Крушовишка бара”

х
„Ромпетрол България”  АДI гр. СофияI бул. "Сливница"№188 Бензиностанция „Ромпетрол България”  АДI 

главен път Е T9I местността “Дърводелци” х
“Авто OMMO” ЕООДI с. Бели Извор Ведомствена бензиностанция на “Авто OMMO” 

ЕООДI с.Бели Извор на територията на "Холсим 
(България)"АД х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. София Б 189 I бул. "Т. 
Александров"№4O

Бензиностанция “ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI 
гр. ВрацаI изхода за гр. Мездра х

„Екометан Враца” ООДI гр. ВрацаI ул. "Иванка Ботева"№1 БензиностанцияI „Екометан Враца” ООДI гр. 
ВрацаI Оряховско шосе х

ЕТ "Ремко" АД,гр. ВрацаI Западна промишлена зона ремонт на парни и водогрейни котлиI гр. Враца 
Западна промишлена зона х х

"Микротест" ООДI гр. ВрацаI ул. "Река Лева" №R4 печатницаI гр. Враца I Източна промишлена зона 
с/у "Заводски строежи" до КЗУ х

"Враца Инвест Груп" ООДI гр. ВрацаI Източна промишлена зона 
I база КЗУ

производство на метални конструкции и 
оборудване за ТЕЦI гр.ВрацаI ул. "Георги 
Апостолов" №1MАI Източна промишлена зона

х х
"Полипринт" АДI гр.ВрацаI бул. "Демокрация" № 1O печатницаI гр. Враца I бул. "Демокрация" № 1O

х
„Сигматерм инженеринг” ООДI гр. ВрацаI ул. "Радан Войвода" 
№1 

търговец на дребно на бои „Сигматерм 
инженеринг” ООДI гр. ВрацаI ул. "Г. Бенковски" 
№8  х

ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”I гр. ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №1PА

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-Любомир 
Къчов Горановски”I гр. ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №1PА х

ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”I гр. ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №1PА

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-Любомир 
Къчов Горановски”I гр. ВрацаI бул. “Хр. Ботев” 
№T8I пл. “Руски” Iс/у бензиностанция “Петрол”

х
ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”I гр. ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №1PА

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-Любомир 
Къчов Горановски”I гр. ВрацаI ул.”Иван 
Ангелов” стария пазар на трол. спирка

х
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ЕТ „Емил Костов-Екокерамик”I гр. ВрацаI ул. "Черни Дрин" 
№OTI ап.P

търговец на дребно на бои ЕТ „Емил Костов-
Екокерамик”I гр. ВрацаI бул. "Хр. Ботев" №1P6

х
„Инес” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Климент Охридски" №1OI вх. АI 
ап. 1

търговец на дребно на бои „Инес” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул."Екзарх Йосиф” №TR х

ЕТ “Роберт Максуел-Ангел Петров”I гр. ВрацаI бул. "Никола 
Войводов" №1RI ап.T

търговец на дребно на бои ЕТ “Роберт Максуел-
Ангел Петров”I гр. ВрацаI бул. "Демокрация" 
№14 х

 „Метал-Димитров R9”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Полк. Кетхудов" 
№PO

 търговец на дребно на бои „Метал-Димитров 
R9”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Околчица" №2А

х
„Светлина-П” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Иванчо Цветков" №R строителна дейност „Светлина-П” ЕООДI гр. 

ВрацаI ул. "Иванчо Цветков" №R х
ЕТ “Тоти-Тодор Борисов”I гр. ВрацаI ул. "Околчица №4T автосервиз с автобояджийска дейност ЕТ “Тоти-

Тодор Борисов”I гр. ВрацаI ул. "Околчица №4T
х

ЕТ “Трифон Тасков”I с. Лиляче Iобщ. ВрацаI ул. "Дунав" №1 автосервиз с автобояджийска дейност ЕТ 
“Трифон Тасков”I с. ЛилячеI стопански дворI 
местност "Край село" х

“Рибен  свят” ЕООДI гр. ВрацаI  ж.к. “Дъбника” бл.PM вх.ГI ет.4I 
ап.8R 

склад на едро за рибни продуктиI “Рибен  свят” 
ЕООДI гр. Враца,складова база "Булгарплод"

х х
“Тошко Тодоров” ЕТI гр. ВрацаI  ж. к. “Дъбника” бл. P6 вх. В ап. 
61

склад на едро за месо и млечни продукти 
“Тошко Тодоров” ЕТ,гр. ВрацаI складова база 
"Булгарплод" х

“Бен-Блик” ЕООД    гр. Враца п. код PMMM ул. "Иван Тричков" 
№14I ет.OI ап.P

склад на едро за хранителни стоки “Бен-Блик” 
ЕООД I гр. ВрацаI ул. “Драган Цанков” №6

х
“Комус” ЕООДI гр. ВрацаI  ул. “Илия Кръстеняков” №16I вх.АI 
ап.9    

склад на едро за месни продукти “Комус” ЕООДI 
гр. ВрацаI Складова база “Булгарплод”  

х
«Германос телеком България» ЕАДI гр. СофияI ж.к. «Младост» 
4I Бизнес паркI сграда 6

 мобилен оператор «Германос телеком 
България» ЕАД,гр. ВрацаI ул. «Никола 
Войводов» №8 х

“Нестле Айс Крийм България” АД I гр. София 1OOMI бул. 
"Ломскошосе" №O61

 склад на едро за сладолед “Нестле Айс Крийм 
България” АД I база гр. ВрацаI складова база 
ОКСI пощ. кутия  1RR  х

“К енд К електроникс” ЕАД гр. София бул. “Цариградскоо шосе 
“  №P61 

м-н "Техномаркет"I“К енд К електроникс” ЕАД I 
гр. ВрацаI ул. “Васил Кънчов” Източна 
промишлена зона х

"Технополис-България" ЕАДI гр. СофияI ж. к. "Младаст" №4I 
Околовръстен път O6R

Магазин "Технополис"I гр. ВрацаI срещу 
"Химко"I магазин за техника

"Зора М.М.С" ООДI гр. СофияI ул. "Чепинско шосе" №1R Магазин "Зора"I бул. "Демокрация" №16I 
търговски център "Суми"I магазин за техника

"Финес" ООДI гр. ВрацаI ул. "Драган Цанков" №6 Супермаркет "Дъбника"I гр. ВрацаI ул. 
"Околчица"I срещу бл. 4I търговия с хранителни 
и нехранителни стоки

«Българска Телекомуникационна Компания» АД гр. София бул. 
«Цариградско шосе» №11R

климатични инсталации «Българска 
Телекомуникационна Компания» АД гр. ВрацаI 
обект гр. Враца 1 х х

«Българска Телекомуникационна Компания» АД гр. София бул. 
«Цариградско шосе» №11R 

климатични инсталации «Българска 
Телекомуникационна Компания» АД гр. Враца 
обект гр. Враца O  х

 “Космо България Мобайл” ЕАД гр. София ж.к. «Младост» 4 
Бизнес парк сграда 6  

“Космо България Мобайл” ЕАДI гр. ВрацаI бул.  
“Никола Войводов” №1M- мобилен оператор

х
 “Райфайзен банк” ЕАДI гр. София «Ай Ем Джи Инженеринг» 
ООД    

климатични инсталации “Райфайзен банк” 
ЕАД,гр. ВрацаI пл. “Хр. Ботев” х

„Евтим Евтимов и сие” ЕТ
гр. ВрацаI ул. „Генерал Скобелев” № 1M вх. ВI ап. RMI  

сервиз захладилна техника „Евтим Евтимов и 
сие” ЕТI гр. ВрацаI ул. „Генерал Скобелев” № 1M 
вх. ВI ап. RMI х х
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ЕТ „Ангел Филков”I гр. ВрацаI ул. „Страцин” № O9 м-н сервиз за битова техника ЕТ „Ангел 
Филков”I гр. Враца бул. "Хр. Ботев" №T8

х х
ЕТ “Иван Пеев-Чичо Пей”I гр. ВрацаI бул. „Никола Войводов” 
№ TI вх. БI ет. OI ап. 4

сервиз за хладилна и климатична техника ЕТ 
“Иван Пеев-Чичо Пей”I гр. ВрацаI бул. „Никола 
Войводов” № TI вх. БI ет. OI ап. 4 х х

ЕТ “Анто Антон Иванов”I гр.ВрацаI ул."Вестител" №OT ЕТ “Анто Антон Иванов”I гр.ВрацаI 
производство на варови разтвори х х

“Феротрейд груп” ЕООДI гр.ВрацаI ул."Скакля" №16 “Феротрейд груп” ЕООДI гр.ВрацаI 
производство на варови разтвори х х

„Лам 9M” ООДI гр. ВрацаI ул."Бързашки" №16 „Лам 9M” ООДI м. МътницаI взривни материали
х х

"НИКАС" ООДI 16O1 СофияI "ЦарБорис ІІІ"I №1O6 "НИКАС" ООДI м."Говедарника"I земл. с. 
ЛилячеI склад за съхранение на промишлени 
взривни вещества от типа "Амонити" и 
спомагателни сгради към нег х х х

ЕТ"Цветанка Статкова"I с. МраморенI ул."Бързия" №8 ЕТ"Цветанка Статкова"I с. МраморенI 
производство на варови разтвори х х

ЕТ"Георги Стоянов"I гр. ВрацаI жк."Сениче"I бл.R1-А-1 ЕТ"Георги Стоянов"I гр. ВрацаI производство на 
варови разтвори х х

“Врачански карст” - резерватI гр.ВрацаI с. ЗгориградI с. Паволче “Врачански карст” - резерватI гр.ВрацаI с. 
ЗгориградI с. Паволче

“Врачански балкан” - природен паркI с. Бели ИзворI с. ЧелопекI 
с. ЛютаджикI с. ПаволчеI гр. ВрацаI с. ЗгориградI с. ЕлисейнаI с. 
Люти бродI с. Очин долI с. Зверино с. ГлавациI с. КраводерI 
общини ВрацаI Мездра и Криводол

“Врачански балкан” - природен паркI с. Бели 
ИзворI с. ЧелопекI с. ЛютаджикI с. ПаволчеI гр. 
ВрацаI с. ЗгориградI с. ЕлисейнаI с. Люти бродI с. 
Очин долI с. Зверино с. ГлавациI с. КраводерI 
общини ВрацаI Мездра и Криводол

“Падините” -защитена местнос т(прекатегоризирана буферна 
зона на резервата)I гр. ВрацаI с. ЗгориградI с. ПаволчеI с. 
ЛютаджикI Община Враца 

“Падините” -защитена местнос 
т(прекатегоризирана буферна зона на резервата)I 
гр. ВрацаI с. ЗгориградI с. ПаволчеI с. ЛютаджикI 
Община Враца 

“Веждата”-защитена местностI с. ЧелопекI Община Враца “Веждата”-защитена местностI с. ЧелопекI 
Община Враца

“Речка”-защитена местностI с. ВеслецI с. КосталевоI Община 
Враца

“Речка”-защитена местностI с. ВеслецI с. 
КосталевоI Община Враца

“Вола”-защитена местностI с. ПаволчеI с. ЧелопекI Община 
Враца

“Вола”-защитена местностI с. ПаволчеI с. 
ЧелопекI Община Враца

“Боров камък”-защитена местностI с. ЗгориградI Община Враца “Боров камък”-защитена местностI с. ЗгориградI 
Община Враца

“Леденика”-природна забележителностI гр. ВрацаI Община 
Враца

“Леденика”-природна забележителностI гр. 
ВрацаI Община Враца

“Понора”-природна забележителностI с. ЧиренI Община Враца “Понора”-природна забележителностI с. ЧиренI 
Община Враца

“Вратцата”-природна забележителностI гр. ВрацаI Община 
Враца

“Вратцата”-природна забележителностI гр. 
ВрацаI Община Враца

“Божият мост”-природна забележителностI с. ЧиренI с. ЛилячеI 
Община Враца

“Божият мост”-природна забележителностI с. 
ЧиренI с. ЛилячеI Община Враца

“Борованска могила”-защитена местностI с. ОходенI с. БорованI 
Общини Враца и Борован

“Борованска могила”-защитена местностI с. 
ОходенI с. БорованI Общини Враца и Борован

"Нели – Емил"ЕООД
гр.ВрацаI ул.”Вестителя”6

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI на ъгъла на 
ул."Козлодуйски бряг" и ул."Лазар Станев"

Галина Иванова Статкова                        гр.ВрацаI кв."Медковец"I 
ул."Райна Княгиня"19

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI 
кв."Медковец"I ул."Райна Княгиня"19

“Уейко”ЕООД 
гр.ВрацаI ул.”Арда”1MI вх.ВI ап.4M

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI кв."Кулата"

ПК"Напред" 
гр.ВрацаI ул. ”Антим I”O

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI Хранително-
вкусова зона

ПК"Напред" 
гр.ВрацаI ул. ”Антим I”O

билкозаготвителен пункт с.Тишевица
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ЕТ “Елена Масларска”                                  с.ЧиренI ул. "Георги 
Бенковски"1P

билкозаготвителен пункт с.ЧиренI ул. "Георги 
Бенковски"1P

СЗДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Враца
ГР. ВРАЦА,УЛ.”СКОБЕЛЕВ”1

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растени

Общинска администрация ВрацаI гр.ВрацаI ул. "Стефанаки 
Савов" 6

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

БАБХI гр.СофияI бул. „Пенчо Славейков” 1RА база БАБХI гр.ВрацаI местност"Джуджански 
поток"

вековно дърво летен дъб,с. Бели изворI местност Турското 
кладенче

вековно дърво летен дъб,с. Бели извор
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI път I-1 Враца - Монтана
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI път I-1 Враца - Монтана
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI път I-1 Враца - Монтана
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца полски брястI път I-1 Враца - Монтана
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI гр.ВрацаI път III-1M1 Враца - 

Криводол
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI гр.ВрацаI път III-1M1 Враца - 

Криводол
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI гр.ВрацаI път III-1M1 Враца - 

Криводол
вековно дърво летен дъбI с. ЧелопекI местност Ливагето
вековно дърво летен дъбI с. ЧелопекI местност Ливагето
вековно дърво летен дъбI с. ЧелопекI местност Ливагето
вековно дърво летен дъбI с. ЧелопекI местност Ливагето
вековно дърво летен дъбI с. ЧелопекI местност Ливагето
вековно дърво летен дъбI с. ЧелопекI местност Ливагето
Община Враца летен дъбI с. ЧелопекI местност Кръста
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Стефанка
вековно дърво летен дъбI с.ВеслецI местност Маздрашка махала

вековно дърво церI с.ВеслецI местност Маздрашка махала
вековно дърво полски брястI с. ОходенI местност Сръндашки 

геран
вековно дърво летен дъбI с. ОходенI местност дедо Мицов дол

вековно дърво летен дъбI с. ОходенI местност Калповски геран

вековно дърво полски брястI с. ОходенI местност Тръпката
вековно дърво летен дъбI с. ОходенI местност Лъга Вуешки 

кривол
вековно дърво скорушаI гр.ВрацаI местност Мало Краище
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI с. ЛилячеI път III-1M1 Враца - 

Криводол
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI с. ЛилячеI път III-1M1 Враца - 

Криводол
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца полски брястI с. ЛилячеI път III-1M1 Враца - 

Криводол
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI гр.ВрацаI път III-1M1 Враца - 

Криводол
ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъбI гр.ВрацаI път III-1M1 Враца - 

Криводол
вековно дърво дива крушаI гр. ВрацаI местност Череша
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
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вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво ясенI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво ясенI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво ясенI гр. ВрацаI местност Момина сълза
вековно дърво черна черницаI гр. ВрацаI бул."O-ри юни"14
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност Бабин Кулин 

Кладенец
вековно дърво дива крушаI с. ПаволчеI местност Лозята
вековно дърво дива крушаI с. ПаволчеI местност Мало Паволче

вековно дърво летен дъбI с. ПаволчеI местност Лилово 
кошарище

вековно дърво церI с. ПаволчеI местност Корийте
вековно дърво церI с. ПаволчеI отделP1м
вековно дърво летен дъбI кв. НефелаI Карамедовото
Борис Симеонов Якимов бяла черницаI кв. НефелаI в двора на Борис 

Симеонов Якимов
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI гр.ВрацаI 

ул."Райна княгиня"19
Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI гр.ВрацаI 

ул."Драган Цанков"1
ЕТ"Ана Вълкова"I гр.ВрацаI ул."Петропавловска"1P зоомагазин "Зоорай"I ул."Петропавловска"1P
ЕТ"Екзотика - Георги Георгиев"I гр.ВрацаI ул."Ангел Грамчев"4 зоомагазинI ул."Иваница Данчов"

"ОтоГруп" ЕООДI ж.к.НадеждаI гр.София ПУП-ПРЗ за ПИ № 16PMMOI местн.Копана 
могилаI земл.Горно ПещенеI общ.Враца 
(Решение преценка ЕО) х

|"Нова Енергия Холдинг" ЕООДI ур."Козлодуйски бряг" № 9I 
гр.Враца

ПУП-ПРЗ за ПИ № M98M1MI мест.Коева бабкаI 
земл.с.ЛилячеI общ.Враца за изграждане на 
соларен парк с инстарилана мощност от P 
мегавата EРешение преценка ЕО) х

 "Екобулпак" АДI ул."Партений Нишавски"I Бизнес Център "Блу 
Палас" ет.PI Район "Възраждане"I жк. "Зон Б-R" гр. София

ИП: "Изграждане и монтиране на инсталация за 
предварително третиране на отпадъци от 
опаковки/разделяне на отпадъците по видове - 
пластмасаI хартияI метали и др./"I Хранително-
вкусова зонаI гр. Враца

 Тихомир Христов ОпровI гр. ВрацаI ул. „Трайчо Китанов” № 
1MI ВХ. АI АП. 1O

ИП „Изграждане на еднофамилна жилищна 
сграда” в Защитена зона п.и. № MPTMMT в 
местност „Голият рът”I землище с. ЗгориградI 
общ. Враца

 Младен Иванов МладеновI ул.”Вестителя” № P6I гр. Враца ИП „Изграждане на жилищна сграда и склад за 
промишлени стоки” в Защитена зона п.и. № 
1OOR9.141.1M1 в земл. гр. ВрацаI общ. Врац

Тони Николаев НиколовI гр. Враца I ул. «Христо Матов» № 18 А ИП „Изграждане на еднофамилна къща в 
Защитена зона п.и. № M16MOPI местност „Гладна” 
в земл. с. ЗгориградI общ. Враца

"НИФЕ" ЕООДI гр. Враца 1M6RTR4MMI бул. "Никола Войводов" 
№ 6I вх. АI ап.4

ИП "Преустройство на две съществуващи сгради 
в семеен хотел и изграждане на кът за 
забавление и отдих" в земл.с. ПаволчеI общ. 
Враца-попада в ЗЗ BGMMMM166 "Врачански 
Балкан"

Слави Стоянов ТодоровI гр. ВрацаI ж-к ДъбникаI бл. Орбита" 1PI 
ап.4 ИП" Изграждане на Комплекс за селски туризъм 

«Мостийски хан» в земл. с. ЛилячеI общ. Враца-
попада в ЗЗ BGMMMM48T "Божите мостове" 
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Цветомир Йорданов ПавловI гр.Враца
ул.”Касината” № 4

ИП „Изграждане на цех за производство на 
екопелети в ПИ 1OOR9.RO.R1I местност „Чудна” 
по КВС в землището на гр.Враца” х

Борил Николав КоцевI ул. "Осогово" № O6I гр.Враца ИП "Животновъдна ферма за отглеждане на 
еднокопитни животни/коне/I ПИ № 
1OOR9.R19.61I мест. "Турканица"I земл.гр.Враца 
/Решение № ВР-PT-ПР/OM1Oг./

"СКОРПИОН - 9R" ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Георги Бързашки" № 8 ИП "Разкриване на площадка за 
разкомплектоване на възли/части от автомобили 
внос от ИталияI Австрия и ГерманияI сортиранеI 
съхранение и продажба на авточасти втора 
употреба" х

ЗП Радосвета Стоичкова Декова,с.ЛилячеI общ.Враца ИП: "Изграждане на кравеферма за отглеждане 
на RM бр.кравиI в ПИ № OM4MM1I земл.с.ЛилячеI 
общ.Враца /Решение № ВР-OO-ПР/OM1Oг./

Иво Станоев ДончевскиI гр.София
ул.”Белмекен”
бл.4OI ет.OI ап.1M

„Склад за промишлени стоки и фотоволтаична 
системаI разположена върху склада и върху 
имоти в кв.6OR с номера: УПИ: I-OI II-4I III-6I IV-
9I V-8I VI-TI VII-1MI VIII-11 и IХ-1O”

х
Мая Стоянова ЦеноваI ул. "Васил Левски" № 1I с.Три кладенциI 
общ.Враца

ИП: "Изграждане на мандра към ферма за 
отглеждане на PMбр.кравиI ПИ № MOTMPRI мест. 
"Пирашки круши"I земл. с.Три кладенциI 
общ.Враца" /Решение № ВР-4-ПР/OM1Oг./

"Враца Солар" ООДI ул. "Ив.Вазов"I гр.Оряхово ПУП-ПРЗ на УПИ I 
1OOR9.64R.1RIмест.Джуджански потокI 
земл.гр.Враца за ФВЕЦ с мощност R мегавата 
(Решение преценка ЕО) х

Община ВрацаI ул. "Стефанаки Савов" № 6 ПУП-ПРЗ за част от ПИ MT1MMO-ФВЕЦ R 
мегаватаI земл.Мраморен EРешение преценка 
ЕО) х

"Булгартрансгаз" ЕАДI гр. СофияI с адрес: гр.София 1PP6I 
ж.к."Люлин" OI бул."Панчо Владигеров"№66I ПК P

ИП: “Нов експлоатационен сондаж Е-TO и 
шлейф”I с местоположение:  в земл. с. ЧиренI 
общ. ВрацаI обл.Враца EРешение преценка 
ОВОС) х

"Булгартрансгаз" ЕАДI гр. СофияI с адрес: гр.София 1PP6I 
ж.к."Люлин" OI бул."Панчо Владигеров"№66I ПК 4

ИП: “Преносни газопроводи високо налягане с 
АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. 
Оряхово”I с местоположение: обл. Враца 
(Решение преценка ОВОС) х

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска канализация - 
гр.МездраI ул."Ал. Стамболийски" №OI 
отвеждане на отпадъчни води х

Община МездраI гр.Мездра P1MMI общ.МездраI ул."Христо 
Ботев"OT

Канализационна система и ПСОВ на с.ЗвериноI 
общ.Мездра х

“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Производствена площадка на "Хемус М"АДI 
индустриална част на гр.МездраI обработка на 
скално-облицовъчни м-ли и дейности по 
временно съхранение и транспортиране на 
опасни и производствени отпадъци. х х

“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Находище на бял врачански варовик "ИСКЪР"I 
възв. "Турище" в земл. на с. Царевец.

“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Находище на бял врачански варовик "Царевец"I 
възв. "Креша" в м-ст "Красиловец" в земл. на с. 
Царевец.

“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 ХвостохранилищеI на TMMм.южно от 
производствената площадка на „Хемус-М”АД.

Община Мездра
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“Ню текс”АДI гр. СофияI ул. "Джеймс Баучър" №116 “Ню текс”АДI гр. МездраI ул. "Христо Ботев" 
№9MI производство на текстил х х х х х х

"АСК БУЛ"ООДI гр.ВрацаI ул."Христо Ботев" №118 "АСК БУЛ"ООДI гр.МездраI ул."Брусенско 
шосе" №1I инсталация за обезводняване на 
отпадни нефтопродукти х х

“БУЛБРЮ БГ”ЕООДI гр. ВарнаI бул."Вл. Варненчик" №O81 “БУЛБРЮ БГ” ЕООДI гр. МездраI ул. "Христо 
Ботев" №96I пивоварна х х х х х х

“Инертстрой-Калето”АДI гр.МездраI ул."Иван Вазов"№O “Инертстрой-Калето”АДI земл. на с. БрусенI общ 
МездраI строителна дейност Eбетонов възел и 
пресевна инсталация) х х

“Стройкерамика”АДI гр.МездраI ул."Любен Каравелов" №P8 “Стройкерамика”АД - цех "Мездра"I гр.МездраI 
ул."Любен Каравелов" №P9I производство на 
тухлиI чрез изпичане в рингова пещ

х х х х
„Техкерамик М”ООДI гр.МездраI ул. "Боденско шосе" №1 „Техкерамик М”ООДI гр.МездраI ул. "Боденско 

шосе" №1I производство на керамични изделия 
със специално предназначение

х х х х
ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”I гр.МездраI ул. "Св.Св. Кирил и 
Методи" №P8

ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”I гр.МездраI ул. 
"Св.Св. Кирил и Методи" №RO-ВI автобусни 
пътнически превози х

“Хидротекс” ЕООДI гр.МездраI ул. "Цанко Церковски" №48 “Хидротекс” ЕООДI гр.МездраI ул. "Цанко 
Церковски" №48I производство на пластмасови 
тръби х

”Евро Стандарт”ЕООДI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №84 ”Евро Стандарт”ЕООДI гр.МездраI транспорт на 
болнични отпадъци

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I гр.ВрацаI ул."O8-ми октомври" 
№PO

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I гара ЕлисейнаI 
промишлена площадка на "Елисейна"ЕАДI 
инсталация за сушене на металургична шлака х

“НИКСМЕТАЛ - ГРУП” ЕООДI област СофияI община 
БотевградI гр.БотевградI ул. “Иван Шишман” №4P

гр. МездраI Поземлен имот  № 1844I събиране и 
съхранение на ОЦЧМ х

"Хефти Металс" ЕООДI гр.СофияI ж. к. "Бояна"I ул. 
"Маринковица" №2б

"Хефти Металс" ЕООД - база МездраI 
ул."Брусенско шосе" №TI дейност с отпадъци от 
ЧЦМI ИУЕЕОI НУБА и ИУМПС х

"МБАЛ Мездра"ЕООДI гр.МездраI ул. "Янко Сакъзов" №PP "МБАЛ Мездра"ЕООДI гр.МездраI ул. "Янко 
Сакъзов" №P4I многопрофилна болница

„СБДПЛРВБ-Мездра” ЕООДI гр.МездраI ул “Манастирище” 
№1MM

„СБДПЛРВБ-Мездра” ЕООДI гр.МездраI ул 
“Манастирище” №1MMI специализирана болница 
за рехабилитация на сърдечно-съдови 
заболявания

„СТМ Дизайн” ЕООДI гр. СофияI ул."Иван Сусанин" №O1-А „СТМ Дизайн” ЕООДI гр. МездраI ул."Брусенско 
шосе" №1I производство на мебели

“Талвег OM1M”ЕООДI гр.ВрацаI ул."Васил Кънчов" №9OI ет.9I 
ап.R4

“Талвег OM1M”ЕООДI гара ЧерепишI склад за 
взривни в-ва х х х

ЕТ “СИГ-В”I гр. МездраI ул.""Шипка №O4 ЕТ “СИГ-В”I гр. МездраI ул."Дърманско шосе"I 
автосервизни услуги

ЕТ “Цвети-Г.Петков-OMMT”I гр.МездраI ул."Христо Ботев" №9M-
А

ЕТ “Цвети-Г.Петков-OMMT”I гр.МездраI на 
площадката на "Мездра автотранспорт 
OMMP"ЕООДI разкомплектоване на ИУМПС х

“Дан - Стел”ООДI с.ЗвериноI ул."Никола Войковски" №1 “Дан - Стел”ООДI с.ЗвериноI ул."Никола 
Войковски" №1I цех за преработка на дървен м-л 
за месопреработването

“Марколана България” ООДI с.ЗвериноI ул. "Комсомолска" №O “Марколана България” ООДI с.ЗвериноI ул. 
"Комсомолска" №OI производство на суров 
вълнен плат х х

“Ланд-Метал” ЕООДI с.ИгнатицаI ул."Мир" №8 “Ланд Метал” ЕООДI с.ЗвериноI ул."Никола 
Войновски" №9I площадка металиI разкомпл. 
ИУМПСI студена обр. металиI леярна х
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“Инкомс КЕ”АДI с.ЗвериноI ул."Никола Войновски" №P “Инкомс КЕ”АДI с.ЗвериноI ул."Никола 
Войновски" №PI производство на изделия от 
пластмаса за промишлеността х х

“Вархим”ЕООДI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №R6 “Вархим”ЕООДI ХЦ гара ЧерепишI 
производство на хидратна вар х х х х х

СТ "Слънчев рай" ЕООДI гр.МездраI главен път ЕT9 Комплекс “Долче вита”I гр.МездраI главен път 
ЕT9I хотелI ресторант и открит басейн х

“Балкан Искър”АДI гр.МездраI ул. "Брусенско шосе" №1 “Балкан Искър”АДI гр.МездраI ул. "Брусенско 
шосе" №1I производство на резервни части за 
машиностроенето х х

ЗП Венцислав Николов МоновI гр.МездраI ул." Цанко 
Церковски" №O9

КравефермаI местност "Шавара" I в землището 
на гр.МездраI животновъдство х

ЕТ”Централкомерс”I гр.МездраI ул."Пейо Яворов" №6 ЕТ”Централкомерс”I с.МоравицаI стопански 
двор на ТКЗСI животновъдство х

ЕТ”Централкомерс”I гр.МездраI ул."Пейо Яворов" №T ЕТ”Централкомерс”I с.МоравицаI 
месопреработване

“Лана Мел”ООДI гр.ВрацаI бул."Демокрация" №1T “Лана Мел”ООДI гр.МездраI мелница за 
производство на брашно и трици х

“Мездра Автотранспорт”ЕООДI гр.МездраI ул."Христо Ботев" 
№1M4

“Мездра Автотранспорт”ЕООДI гр.МездраI 
ул."Христо Ботев" №1M4I автобусни превози

”Врачански камък”ООДI гр.МездраI ул."Г. Кирков" №PT-А ”Врачански камък”ООДI гр.МездраI 
ул."Брусенско шосе" №1I цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли

ЕТ”Ив – OMMM”I гр.МездраI ул."Хаджи Димитър" №1 ЕТ”Ив – OMMM”I гр.МездраI ул."Манастирище" 
№9TI цех за обработка на скалнооблицовъчни м-
ли

“Йотов Стоун” ЕООДI гр.МездраI ул."Г.С.Раковски" №8 “Йотов Стоун” ЕООДI гр.МездраI главен път 
ЕT9I цех за обработка на скалнооблицовъчни м-
ли

„Скорпион Д”I гр.МездраI ул."Ц. Церковски" №OR „Скорпион Д”I гр.МездраI цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли

„Диема-OMM4”ЕООДI с.ВърбешницаI ул."1-ви май" №P „Диема-OMM4”ЕООДI с.ВърбешницаI ул."1-ви 
май" №PI цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли

ЕТ “Лалов”I гр.ВрацаI ул."Петропаволска" №4O ЕТ “Лалов”I гр.МездраI цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли

ЕТ “Борис Коцев – Мая”I гр.МездраI ул."Любен Каравелов" №OT ЕТ “Борис Коцев – Мая”I гр.МездраI ул."Роза" 
№1RI цех за обработка на скалнооблицовъчни м-
ли

ЕТ"Секаста - Красимир Йорданов"I гр.ВарнаI ул."Иван 
Страцимир" №PM

ЕТ"Секаста - Красимир Йорданов"I гр.МездраI 
ул."Роза" №1R до МТСI цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли

ЕТ "Александра-9R-Стефчо Стефанов"I ул. "Сердика" 9АI 
гр.МездраI общ. Мездра

ЕТ "Александра-9R-Стефчо Стефанов"I ул. 
"Сердика" 9АI гр.МездраI общ. МездраI I цех за 
обработка на скалнооблицовъчни м-ли

"BG Стоун" ООДI гр. МездраI общ. Мездра "BG Стоун" ООДI гр. МездраI общ. МездраI I цех 
за обработка на скалнооблицовъчни м-ли

ЦОСМ Тихомир БорисовI с. РебърковоI общ. МездраI обл. Враца Цех за обработка на скалнооблицовъчни м-лиI с. 
РебърковоI общ. МездраI обл. Враца

ЦОСМ Ваньо ХристовI ул. "Роза" №1MI  гр.МездраI общ. Мездра Цех за обработка на скалнооблицовъчни м-лиI 
ул. "Роза" №1MI  гр.МездраI общ. Мездра

„Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI ул."Искър" №4 „Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI ул."Искър" №4I 
производство на бестазбестови фрикционни 
изделия Eнакладки) х х х х

ЕТ “Йордан Величков-Влади ”I гр. СофияI жк."Младост 1А"I бл. 
RMPI вх.БI ет.4I ап.46

ЕТ “Йордан Величков-Влади ”I с.ЗвериноI 
ул."Искър" №6I оранжерия за производство на 
краставици х х

“Околчица” АДI с. Моравица “Околчица” АДI с. МоравицаI производство на 
полипропиленови и конопени въжета
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СЕ"Борднетце – България" ЕООДI гр. КарнобатI ул. 
"Индустриална зона" №18

СЕ"Борднетце – България" ЕООДI гр.МездраI ул. 
"Брусенско шосе" №1I производство на кабелни 
комплекти за автомобили

ЗП Георги НончевI с.Горна КременаI ул."Райко Даскалов" №O1 Кравеферма на ЗП Георги НончевI земл. на 
с.Горна Кремена х

„Тошел 9O”ЕООДI гр. СофияI ул. "Княз Ал. Дондуков"№ 11RI вх. 
АI ет.PI ап.1T

„Тошел 9O”ЕООДI с.ЦаревецI Стопански двор на 
ТКЗСI животновъдство х

 "Тошел-9O" ЕООДI гр. СофияI ул. "Княз Ал. Дондуков"№ 11RI 
вх. АI ет.PI ап.1T 

МандраI с. ЦаревецI общ. Мездра
х

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I гр.ВрацаI ул."O8-ми октомври" 
№PO

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I с.ЗвериноI бетонов 
възел и пресевна инсталация х

"Екоинмат"АДI гр. СофияI бул."Цариградско шосе" №48-RM "Екоинмат"АДI гара ЕлисейнаI промишлена 
площадка на "Елисейна"ЕАДI производство на 
инертни м-ли х

"АЖМ ГРУП" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Апостолов" №8 Туристически комплекс "ОАЗИС"I земл. на с. 
ЗвериноI общ. Мездра х

"Братя Томови - Люти дол" ЕООДI гр.ВрацаI ул."Раковска" №1T "Братя Томови - Люти дол" ЕООДI с. Люти долI 
дърводелска работилница х

“Ритлите 9T” АДI гр.МездраI ул. "Георги Димитров" № P “Ритлите 9T” АДI гр.МездраI производство на 
бетонови изделия и метални конструкции х х

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

“Монолит” АДI с.ВърбешницаI склад за 
промишлени взривни в-ва х х

EТ"Евекс Евгения Димитрова"I гр.СофияI жк."Младост 4"I 
бл.4MTI ап.O8

EТ"Евекс Евгения Димитрова"I гр.МездраI 
ул."Брусенско шосе" №1I производство на 
натриев метасиликат х х

„Олива Инвест”ЕООДI гр. МездраI ул."Брусенско шосе" №P „Олива Инвест”ЕООДI гр. МездраI 
ул."Брусенско шосе" №PI цех за бутилиране на 
олио

ПК „Труд”I гр.МездраI ул."Христо Ботев" №O9 ПК „Труд”I гр.МездраI ул."Христо Ботев" №O9I 
производство на хляб и боза

„Хаджикостови”ООДI гр.МездраI ул."Св.Св. Кирил и Методи" 
№4P

„Хаджикостови”ООДI гр.МездраI ул."Св.Св. 
Кирил и Методи" №4PI производство на хляб и 
хлебни изделия

ЕТ ”Химпта-Христо Маринов”I гр.МездраI ул."Средна гора" №1 ЕТ”Химпта-Христо Маринов”I гр.МездраI 
ул."Средна гора" №1I производство на месни 
полуфабрикати

ЕТ "Мирослав Илиев - Миро"I обл.ПлевенI с.Горни ДъбникI 
ул."Петър Берон" №1

ЕТ"Мирослав Илиев - Миро"I с. Горна КременаI 
мелница за производство на брашно и трици

"Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI ул."Хаджи Димитър" №R "Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI ул."Смильовец" 
№RI винарска изба и ракиджийница

х
„Компарт” ЕООДI гр. Мездра I ул. "Св. Патриарх Евтимий" №PPI 
вх. ВI ап.OT

строителна дейност „Компар” ЕООДI гр. 
МездраI кооперативен пазар до базата на 
"Топливо" х

“ЛУКОЙЛ България” ЕООДI Б M4RI гр.  МездраI бул. "Т. 
Александров"№4O

Бензиностанция "ЛУКОЙЛ България” ЕООДI гр. 
Мездра I ул. "Ал. Стамболийски" №O6

х х
“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров"№O9 Бензиностанция "Косаня” ЕООДI гр. МездраI ул. 

„Христо Ботев”  №TT-T9 х
“Джими” ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден"№P Бензиностанция “Джими” ООДI гр. МездраI гл. 

път  Е-T9 х
“Петрол” АДI код P1M4I гр. София,бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. МездраI 

Софийско шосе х
Петрол” АДI код P1MRI гр. София,бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. МездраI ул. "9-

ти септември" х
“Инвест Петролиум Ойл” ООДI с. ЗвериноI ул. "Никола 
Войновски" №1MM 

Бензиностанция “Инвест Петролиум Ойл” ООДI 
с. ЗвериноI ул. "Никола Войновски" №1MM

х
“Вестранс” ООДI гр. СофияI ул. "Пирин"№91 Бензиностанция “Пегас”I с. РебърковоI общ. 

Мездра с/у КППI гл. път Е T9 х
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ЕООД „Тениди”I гр. МездраI ул. "Ал. Стамболийски" №9P търговец на дребно на бои ЕТ „Тениди-Иван 
Иванов”I гр. МездраI ул."Хр. Ботев" №4O х

„Стройснаб” ООДI гр. БотевградI ул. "Шипка" №PM търговец на дребно на бои „Стройснаб” ООДI гр. 
МездраI ул. "Хр. Ботев" №4P х

ЕТ „Палмар-Пламен Тошев” I с. Руска БялаI общ. МездраI ул. "Г. 
Димитров" №TP

автосервиз с бояджийска дейност ЕТ „Палмар-
Пламен Тошев” I с. Руска БялаI общ. МездраI ул. 
"Гео Милев" №1 х

«Германос телеком България» ЕАДI гр. СофияI ж.к. «Младост» 
4I Бизнес паркI сграда 6

мобилен оператор "Германос телеком България" 
ЕАДI гр. МездраI ул. «Хр. Ботев» №PR  

х
"Българска Телекомуникационна Компания"АДI гр. СофияI бул. 
"Цариградско шосе"I №11RИ

"Българска Телекомуникационна Компания"АДI 
офис гр. МездраI ул. "П. Р. Славейков" №1 

х
"Първа инвестиционна банка" АДI гр. МездраI ул. "Хр. Ботев" 
№PM

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. МездраI 
ул. "Хр. Ботев" №PM финасово учреждение

х
“Новата пещера” - природна забележителностI с. Люти брод “Новата пещера” - природна забележителностI с. 

Люти брод
“Ритлите” - природна забележителностI с. Люти брод “Ритлите” - природна забележителностI с. Люти 

брод
“Говедарника” - природна забележителностI с. Царевец “Говедарника” - природна забележителностI с. 

Царевец
ПК "Труд" -
гр.МездраI ул.”Христо Ботев”O9

билкозаготвителен пункт гр.МездраI 
ул."Брусенско шосе"1I ХВК  

Кооперативен съюз - гр.Враца
гр.ВрацаI ул.’Цветана Кръстенякова”1P

билкозаготвителен пункт  гр. МездраI 
ул."Брусенско шосе"P  

“Херба Лайн”ЕООД                                   с.БрусенI ул. "Искър"1O билкозаготвителен пункт с.БрусенI ул."Држба"1

Любомир Иванов Мишев                     с.Игнатица билкозаготвителен пункт с.Игнатица
Валерия Иванова Петрова                      с.ЗвериноI ул.”Младост”R билкозаготвителен пункт с.Зверино

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  - Мездра
гр.МездраI ул.”Родопи”O

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растени

Общинска администрация МездраI  гр. МездраI ул. "Христо 
Ботев" OT

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво брястI с. Горна Кремена
вековно дърво "Стеовската круша"I с. Люти долI местност 

Паничешка креж
вековно дърво летен дъбI с. ЛикI местност Св. Илия
вековно дърво церI с. Ослен КриводолI местност Пановски 

кръст
вековно дърво церI с. Ослен КриводолI местност Пановски 

кръст
вековно дърво летен дъбI с. Ослен КриводолI местност 

Търновица
вековно дърво летен дъбI с. Ослен КриводолI местност 

Търновица
вековно дърво брястI с. ТипченицаI в регулацията
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI гр.МездраI 

ул.”Св. Св. Кирил и Методи”4M
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.БоденецI ул.”Г. 

Димитров”P8
“Херба Лайн”ЕООД                                   с.БрусенI ул. "Искър"1O пункт за изкупуване на охлювиI с.БрусенI 

ул."Дружба"1
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.Горна 

БешовицаI ул."Тотка Илиева"R
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.Горна 

КременаI ул.”Ладога” R
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.КретаI 

ул.”Иван Нинов”R
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Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.Люти бродI 
ул.”P-ти юни”6

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.РебърковоI 
ул."Ботулиновска"6

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к."Дъбника"I бл.O6I бх.ЕI 
ап.1O9

пункт за изкупуване на охлювиI с.Руска БялаI 
ул."Георги Димитров"9

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.ТипченицаI 
ул."T-ми септември"R8

Валерия Иванова ПетроваI с.ЗвериноI ул."Младост"6 пункт за изкупуване на охлювиI с.ЗвериноI 
ул."Младост"6

Валерия Иванова ПетроваI с.ЗвериноI ул."Младост"6 пункт за изкупуване на охлювиI с.Игнатица
„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Кариера за скалнооблицовачни материали 
“Горна Кремена”I земл. с.Горна Кремена

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Кариера за скалнооблицовачни материали 
“Върбешница”I земл. с.Върбешница

ЕТ"Пападопулос-Константинос Пападопулос"I гр.СофияI 
ул."Воденичарски път" №4

Находище “Кремена-Пападопулос”I земл. на 
общ.Мездра

“Булстоун”ООДI гр..ВрацаI ул."Христо Ботев" №OM Находище за скалнооблицовачни материали 
“Мизия”I земл. с.Върбешница

"Дионисомарбле-България"ЕООДI гр.СофияI ул."Княз Борис" 
№1PO

ИП: “Разработване на кариера за добив на 
скалнооблицовъчни материали – варовици от 
находище “Дионисо”- участък втори”I с 
местоположение: в землището на с. 
ВърбешницаI общ. МездраI обл.Враца EРешение 
по ОВОС)

ОбП"Чистота и Озеленяване"I гр.МездраI ул."Христо Ботев" 
№OT

Депо за строителни отпадъци на гр.МездраI м-ст 
"Рудината"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. Горна КременаI м-
ст "Попов пчелин"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. Горна БешовицаI 
м-ст "Дълбоки дол"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. КрапецI м-ст 
"Керина дупка"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с. ЕлисейнаI м-ст 
"Аршино прадище"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с . ЗвериноI м-ст 
"Уске"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с. БоденецI м-ст 
"Кашец" и м-ст "Кашинец"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с. РебърковоI м-ст 
"Край село" и м-ст "Лещака"

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. КаленI м-ст "Край 
селото"

"Царевец"ООДI с.Царевец ВЕЦ “Царевец” на р.ИскърI земл. с.Ослен 
КриводолI с.ЦаревецI с.БрусенI производство на 
електроенергия Eв процес на изграждане)

х
"Н сие Ф Груп Импорт Експорт"ООДI гр.ВрацаI 
ул."Леонова"№OM

ВЕЦ “Ритлите- Енерджи” на р.ИскърI земл. 
с.Люти бродI производство на електроенергия 
(разрешително водоползване)

х
"СТРОЙИМПЕКС OMMR"ЕООДI гр.ВрацаI ул ".Ангел Грамчев"I 
№4I вх.АI ап.P

ВЕЦ “Ослен” на р.ИскърI земл. с.ЦаревецI 
производство на електроенергия Eразрешително 
водоползване) х

Консорциум "Хидроенергийно строителство"ООДI гр.СофияX 
"Интеркомуникации"ООДI гр.СофияX "Водни електрически 
централи-94"ООДI гр.София

ВЕЦ “Зверино” на р.ИскърI земл. с.ЗвериноI 
производство на електроенергия Eразрешително 
водоползване) х

"НАДЕЖДА - OMM1"ООДI гр.МездраI ул."Александър 
Стамбулийски" №91

ВЕЦ “Надежда” на р.ИскърI земл. с.Оселна и 
земл. с.ЗвериноI производство на електроенергия 
(разрешително водоползване)

х
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"Нови Енергии"ООДI гр. СофияI ж.к."Гоце Делчев"I ул."Ясна 
Поляна"I бл.11MI вх.PI ап. T

ВЕЦ “Ребърково” на р.ИскърI земл. с.РебърковоI 
производство на електроенергия Eразрешително 
водоползване)

х
"Нови Енергии"ООДI гр. СофияI ж.к."Гоце Делчев"I ул."Ясна 
Поляна"I бл.11MI вх.PI ап. T

ВЕЦ “Гара Елисейна” на р.ИскърI земл. 
с.ЕлисейнаI производство на електроенергия 
(разрешително за водоползване) х

"АРИЕЛ - ТН"ЕООДI гр. МездраI ул."Александър 
Стамболийски" № 91

ВЕЦ “Оселна” на р.ИскърI земл. с.Оселна и земл. 
с.ЗвериноI производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) х

"АРИЕЛ - ТН"ЕООДI гр. МездраI ул."Александър 
Стамболийски" № 91

ВЕЦ “Черепиш-Ариел” на р.ИскърI земл. с.Люти 
брод и земл. с.ЗвериноI производство на 
електроенергия EРешение преценка ОВОС)

х
ЕТ "Гроздан Илиев" - Инженеринг"I гр.Бяла СлатинаI ул."Хан 
Крум" № 4R

ВЕЦ “Ослен” на р.ИскърI земл. с.ОсленI 
производство на електроенергия EРешение 
преценка ОВОС) х

"Инженеринг Консулт ЕЛ" ЕООДI гр.ВрацаI ул."Христо 
Смирненски" №O

ВЕЦ “Струпец 1” на р.ИскърI земл. с.Старо селоI 
производство на електроенергия EРешение 
преценка ОВОС) х

"ВЕЦ Своге"ООДI гр.София ВЕЦ “Левище”I ВЕЦ “Габровница”I 
производство на електроенергия EРешение 
преценка ОВОС) х

"МВЕЦ Доспат R"ООДI гр.ПазарджикI ул.Г. Пешев" №19 ВЕЦ “Струпец O” на р.ИскърI земл. с.Старо селоI 
производство на електроенергия EРешение 
преценка ОВОС) х

АГЕНЦИЯ  “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”I гр. София 16M6I 
бул. "Македония" №P

ИП: “Модернизация на първокласен Път І-
1EЕT9) участък “МЕЗДРА-БОТЕВГРАД” от км. 
161HP6T до км. 194H 1OO ”по розов вариант“ 
(Решение по ОВОС) х

“ВЕЦ Своге” ООДI гр.СофияI бул. "Витоша" №ROI ет. R ИП: “Енергийно оползотворяване на водите на р. 
Искър чрез построяване на 9 МВЕЦ в руслото на 
реката на територията на Община Своге и 
Община Мездра” За  ВЕЦ “Левище” и  ВЕЦ 
“Габровница”I общ.МездраI обл.Враца EРешение 
по ОВОС) х

“ВАЕИ Енерджи” ЕООДI гр.СливенI ул. "Великокняжевска" 
№OO

ИП: “Изграждане на ветроенергиен парк 
“Веслец”- RR броя вятърни генератори с обща 
мощност 1RM МW и два броя подстанции”I 
землище с.Камено полеI общ.РоманI с.Горна 
БешовицаI с.ЦаконицаI общ.МездраI обл.Враца 
(Решение по ОВОС) х

"Инертстрой-Калето"АДI гр.Мездра,ул. "Иван Вазов" №O ИП: "Изграждане на оранжерия за производство 
на зеленчуци" х

 "Тошел-9O" ЕООДI гр.СофияI ул."Княз Александър Дондуков" 
№11RI вх.АI ет.PI ап.1T 

ИП: "Изграждане на инсталация за производство 
на ел.енергия от биогаз в имот № 1P6MM1 в 
землището на с.ЦаревецI общ.Мездра"

х
"Дани Трейд" ЕООДI гр. ВрацаI гр. ВрацаI ул. "Никола 
Войводов" № P6I вх. БI ап. 1R

ИП: "Изграждане на склад за тежко котелно 
гориво"I Индустриална зона гр. МездраI 
общ.МездраI обл. Враца  
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ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"I 
гр.СофияI МТИТС

ИП "Модернизация на железопътна линия 
Видин-София" - в участък I: за под участъци 
№№41I4OI4PI44I4RI46I4TI 48 и 49 по вариант V1-
червенX в участък IIМедковец-Мездра: за под 
участъци №№POIPPIP4IPRIP6 и 4M по вариант V1-
червенX за под участъци №№O4IORIO6IOTIO8IO9IPM 
и P1 по вариант VO-синX за под участъци 
№№PTIP8IP9 по вариант VP-зеленX в участък III 
Мездра-София: за под участъци №№OIPI4IRI6ITI 
8I9I14 и OO по вариант V1-червенX за под 
участъци №№OM и O1 по вариант VO-синX за под 
участъци№№1RI16I1TI18I 19 по вариант P ВP-
оранжев" /Решение по ОВОС/

х  
"Булстоун" ЕООДI ул. "Христо Ботев" № OMI гр.Враца ИП "Разработване на находище за 

скалнообличовъчни материали в площ ТребежаI 
мест. "Требежа"I земл. с.Горна КременаI 
общ.Мездра" /Решение № ВР-OR-ПР/OM1Oг./

х  
„АРИЕЛ-ТН” ЕООД ИП „Изграждане на туристическа база”I ПИ № 

№ MM41MPI
MM41MRI MM41M6I земл.с.ДърманциI общ.МездраI 
мест.”Падината”

 
„МАГИ ДИНКОВА” ЕООДI гр.Враца
ул. „Христанчо Матов” № 16

ИП „Оборудване на цех за производство на 
пелети в с.БрусенI общ.МездраI
местността „Равнището”I 
имот № M18MT8I представл.IпарцелT8  от масив 
18” х

Светослава Велкова ТокяйI гр.ВрацаI бул. "Демокрация" R вх.ВI 
ап.PM

ИП "Строеж на ТИР паркинг за 1M автомобила в 
ПИ № MM1OMTI ПИ №MM1OMPI землището на 
с.ДърманциI общ.Мездра" х

„БУЛТРЕЙД OMMR” ЕООДI с.Зверино
ул.”Васил Левски” №1T

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 
с мощност до OMMkWI посредством 
фотоволтаични панели на покривите на 
производствени сгради на свинекомплекс и 
прилежащата му територия в имот № MM1M9RI 
местност „Прадището”I землище с.ИгнатицаI 
общ.Мездра” х

„ТОШЕЛ-9O” ЕООДI гр.СофияI
бул. „Княз Ал.Дондуков” № 11R

ИП „Изграждане на силажохранилищеI в ПИ с 
№ MPRM16I № MPRM11I № MPRM1OI № MPRM1PI
 № MP1MP8I № MP1M14 в местността „Трохала” х

„ИНЕРТСТРОЙ-
КАЛЕТО” АД

ИП „Изграждане на земеделско стопанство за 
обработка и съхранение на зеленчуци”I ПИ № 
M1OMOTI земл. на с.ДърманциI общ.Мездра

 х
"Алекс-Ко-АГК"ЕООДI гр. СофияI с адрес: гр. СофияI бул. 
"Шипченски проход" № T-11I бл.OO8аI ет.4

ИП: "Концесия за добив на скално облицовъчни 
материали-блокове от варовик в н-ще "Голия 
връх"I с местоположение: земл. с. Върбешница и 
Горна КременаI общ. МездраI обл. Враца 
(Решение преценка ОВОС)

х

“Специал Ауто”ООД I гр.Бяла СлатинаI ул. "Хан Крум" №TP “Специал Ауто”ООД I гр.Бяла СлатинаI ул. 
"Захари Стоянов"I парцел №8I планоснимачен 
№P48RI автосервиз и съхранение на ИУМПС

х х
“Вега Стар”ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. "Промишлена зона" “Вега Стар”ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. 

"Промишлена зона"I консервиране на плодове и 
зеленчуци х х х х х

Община Бяла Слатина
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“ВиК” ООДI гр. Враца – градска канализация – гр.Бяла СлатинаI 
гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" №O

“ВиК” ООДI гр. Враца – градска канализация – 
гр.Бяла СлатинаI ул. "Захари Стоянов" №19I 
събиране и отвеждане на отпадъчна вода х

“Гарант”АД-гр. Бяла СлатинаI ул. "Индустриална зона" №O “Гарант”АД-гр. Бяла СлатинаI ул. "Индустриална 
зона" №OI производство на хидравлични 
елементи за машиностроенето х х х х х х х

“Агростил-OMMP” ЕООДI гр.Б.Слатина,ул. "Средец" №18 "Агростил OMMP" ЕООДI Инсталация за  
БиодизелI в гр.Бяла Слатина х х х х х х

“Белпред” АД-гр.Бяла СлатинаI ул. "Индустриална" №O “Белпред” АД-Бяла СлатинаI ул. "Индустриална" 
№OI производство на кардни прежди

х х
“Юнион Левъл” ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. "Г. С. Раковски" №6 “Юнион Левъл” ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. "Г. С. 

Раковски" №6I шивашки цех
„Пионер” АДI гр. Б. СлатинаI ул. "Търнавска" №4P „Пионер” АДI гр. Б. СлатинаI ул. "Търнавска" 

№4PI производство на връхни облекла  
„Мадметал 9T” ЕООДI гр.Б.СлатинаI ул. "Тунджа" №19 „Мадметал 9T” ЕООДI гр.Б.СлатинаI на 

територията на завод "Балкан Мизия"I размяна 
на отпадъци за оползотворяване х

„Акет Пласт” ООДI гр.Бяла СлатинаI ул. "Търнавска" №4O „Акет Пласт” ООДI гр.Бяла СлатинаI ул. 
"Търнавска" №4OI предварително третиране и 
рециклиране на отпадъци от пластмаса х х

“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №O9 “Косаня” ЕООД-площадка гр. Бяла СлатинаI 
парцел IIII кв.PБI събиранеI транспортI временно 
съхранение и разкомплектоване на отпадъци 

х
"Ранг OMMM" ЕООД,гр. СофияI район “Подуяне” I жк “Суха река-
Запад”I бл. OO1АI вх.АI ет.PI ап.6

община Бяла СлатинаI с.ПопицаI пл. номер OT 
MMRI събиране и съхранение на ОЦЧМ х

"Ранг OMMM" ЕООД,гр. СофияI район “Подуяне” I жк “Суха река-
Запад”I бл. OO1АI вх.АI ет.PI ап.6

община Бяла СлатинаI гр. Бяла СлатинаI 
Промишлена зонаI събиране и съхранение на 
ОЦЧМ х

МБАЛ – Бяла Слатина МБАЛ – Бяла СлатинаI болнично заведение
Рибарници м. “Кумбов връх”I с. ПопицаI гр. Бяла СлатинаI ул. 
"Дондуков" №RRА

Рибарници м. “Кумбов връх”I с. ПопицаI 
интензивно отглеждане на риба х

ЕТ “ФОЛК P”I гр. СофияI ж. к. "Красна поляна" бл. OMTI вх. АI 
ап. P

ЕТ “ФОЛК P”I с. ВранякI цех за топено сирене
х

"АПЕ OMM1" ООДI с.ГаличеI общ. Бяла Слатина АПЕ OMM1 ООДI с.ГаличеI общ. Бяла СлатинаI 
извън регулацияI мелница х

Склад за РЗП-Попица Склад за РЗП-ПопицаI бивш стопански дворI 
съхранение на препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност

Склад за РЗП- Враняк Склад за РЗП- ВранякI бивш стопански дворI 
съхранение на препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност

 Иван Рашков ЙозовI ул. "Ал. Стамболииски" № 6I с. Бърдарски 
геранI общ. Бяла Слатина

Кравеферма в м-ст "Край селото"I с. Бърдарски 
геранI общ. Бяла Слатина х

“Милве”АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Промишлена зона" “Милве”АДI с. ТърнакI общ. Бяла СлатинаI 
производство на готови лекарствени форми х

"ТК Текс" АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Индустриална" №O "ТК Текс" АДI гр. Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална" №OI търговия с памучни прежди

„Папас Мел” ЕАД  гр. ЯмболI ул. "Запад" №61 „Папас Мел” ЕАД1 гр. Бяла СлатинаI 
"Индустриална зона"I мелница

ЕТ “ММ-Милко Минов”I гр. Бяла СлатинаI ул. "Княз Дондуков" 
№O8

ЕТ “ММ-Милко Минов”I с. ТърнакI свинеферма 
и цех за преработка и добив на месо

х
“Млада “ АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Христо Ботев" №1M – 
мелница в Борован

“Млада “ АДI  с.БорованI мелница 

 „Скреж- OMM9” ЕООДI гр. Бяла Слатина I ул. "Трънска" №P6  сервиз за хладилна техника „Скреж- OMM9” 
ЕООДI гр. Бяла СлатинаI ул. „цар Симеон” №9O 

х х
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“Петрол” АДI код  P1O1I гр.СофияI бул. "Черни връх"№4P бензиностанция "Петрол” АДI гр. Бяла СлатинаI 
ул. "Ал. Стамболийски"  х

 „Петрони-O1”  ЕООДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Кл. Охридски"№8M бензиностанция „Петрони-O1”  ЕООДI гр. Бяла 
Слатина,ул. „Захари Стоянов” № 4 /ДАП

х
“Пени Маркет България” ЕООДI гр. София с. СтолникI общ. 
Елин ПелинI логистичен център  “Пени Маркет”  

хипермаркет “Пени Маркет България” ЕООДI гр. 
Бяла СлатинаI ул. Търнавска” № 41А х

"Българска Телекомуникационна Компания"АДI гр. СофияI бул. 
"Цариградско шосе"I №11RИ

"Българска Телекомуникационна Компания"АДI 
офис гр. Бяла СлатинаI ул. "Д. Благоев" №96

х
“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров"№O9 бензиностанция “Косаня” ЕООДI с. Алтимир х
“Тим Газ” ООДI гр. ОряховоI ул. "Андрей Чепразов"№18 бензиностанция "Прима"I гр. Бяла СлатинаI ул. 

"Николай Хрелков" №PM х
ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. СофияI Б 1R1Iбул. "Т. 
Александров"№4O

бензиностанция "ЛУКОЙЛ България” ЕООДI 
гр.Бяла СлатинаI ул. „Иванчо Съйнов” № 1I 
изхода за гр. Плевен х х

„Круиз TT” ООДI гр. Долна БаняI обл. СофияI ул. "Търговска"№1 бензиностанция „Круиз TT”I гр. Бяла Слатина-
околовръстен път х

“Петрол” АДI код  P116I гр.СофияI бул. "Черни връх"№4P бензиностанция "Петрол” АДI с. Габаре х
“Юлита-Г. Димитров” ЕТI гр. ВрацаI ул. "Ангел Грамчев"№OI 
вх.ВI ап. RO

бензиностанция “Юлита-Г. Димитров” ЕТ,с. 
АлтимирI общ. Бяла СлатинаI извън регулация

х
„Специал Строй” ООДI гр. Бяла Слатина I ул. "Хан Крум" №81 търговец на дребно на бои „Специал Строй” 

ООДI гр. Бяла Слатина I ул. "Хан Крум" №81 х
ЕТ „Цветко Чолашки ” гр. Бяла СлатинаI ул. "В. Левски"I бл. 
"Гаранат"I I вх.ГI ет.PI ап.9

търговец на дребно на бои ЕТ „Цветко Чолашки 
”I гр. Бяла СлатинаI новия пазар х

ЕТ „Кръстьо Кръстев”I гр. Бяла СлатинаI бул. "Дондуков" №64 търговец на дребно на бои ЕТ „Кръстьо 
Кръстев”I гр. Бяла СлатинаI ул. "Хан Крум" №TP

х
ЕТ „Джорджо-9O-Георги Цветков”I гр. Бяла СлатинаI ул. "Васил 
Левски" №86

търговец на авторепаратурни продукти ЕТ 
„Джорджо-9O-Георги Цветков”I гр. Бяла 
СлатинаI ул. "Хан Крум" №R9 х

„Искра ГКП” ООДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Сладница" №1 строителна дейност „Искра ГКП” ООДI гр. Бяла 
СлатинаI ул. "Сладница" №1- старата баня

х
ЕТ „Жилас-ДР-Цоко Дановски”I гр. Бяла СлатинаI ул. "Хан 
Крум" №48

строителна дейност и търговия на дребно с бои 
ЕТ „Жилас-ДР-Цоко Дановски”I гр. Бяла 
СлатинаI ул. "Хан Крум" №48 х

„Сребреня-99” АДI гр. Бяла СлатинаI индустриална зонаI кв. PА строителна дейност „Сребреня-99” АДI гр. Бяла 
СлатинаI индустриална зонаI кв. PА- стадиона

х
ОбП"Чистота и озеленяване" - Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI 
ул.“Христо Ботев” № 9 

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Любомир"I гр.Бяла Слатина 

ОбП"Чистота и озеленяване" - Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI 
ул.“Христо Ботев” № 9 

Депо за СО м-ст "Зад казана"I гр.Бяла Слатина 

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. АлтимирI до 
дървения мостI до ст.бетоновия мост и в 
"Ромската махала"

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. БуковецI до 
кошарите и до стопанския двор

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ГаличеI до стария 
казан

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ДрашанI край 
пещерата и м-ст "Извира бара"

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. КомаревоI м-ст 
"Врачанка" и м-ст "Лозята" Eбивша кариера за 
пясък)

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ПопицаI до 
тютюносушилнята и край пътя за гр.Б.Слатина 
(в ляво)
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Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. СоколареI до 
гробищатаI до училищната градина и в източния 
край на селото

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ТлаченеI до 
гробищата и м-ст "Локвите" Eпътя за с.Вировско)

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ТърнаваI до яз. 
"Руменя" и до моста на р.Скът Eпо пътя за 
с.Галиче)

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ТърнакI до 
язовира и м-ст "Козя брада" Eбивша кариера)

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. ГабареI под 
стадиона

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" 
№68

Нерегламентирани сметищаI с. Бърдарски геранI 
до бившите казани

“Китката”-защитена местностI гр. Бяла СлатинаI Община Бяла 
Слатина

“Китката”-защитена местностI гр. Бяла СлатинаI 
Община Бяла Слатина

"Нели – Емил"ЕООД
гр.ВрацаI ул.”Вестителя”6

склад за билки гр.Бяла Слатина - ОКСI ул."Кольо 
Черкеза"

ЕТ"Емил Гешев"
гр.Бяла СлатинаI ул.”Васил Левски”P6

билкозаготвителен пункт гр.Бяла СлатинаI 
ул.”Пазарище”1P

"Флора-Вита"ЕООД  
 гр.Бяла СлатинаI ул.”Водотечна”O1

билкозаготвителен пунктI гр.Бяла Слатина - 
бившата сграда на текстилни влакна

Пело Тодоров Кръстев - 
гр.СофияI ж.к.”Бъкстон”I  бл.16MI вх.ГI ап.T6

билкозаготвителен пунктI гр.Бяла Слатина - 
бившата сграда на текстилни влакна

Иван Николов Иванов                                             гр.БотевградI 
ж.к."Саранск"PI вх.АI ап.1R

билкозаготвителен пункт с. Драшан

Общинска администрация Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI 
ул."Климент Охридски" No P6

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво летен дъб "Дафноров горун"I с.ГаличеI местност 
Горно ливаде

вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с.ГаличеI местност Манастира
вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната градина

вековно дърво черницаI с. Буковец
вековно дърво летен дъбI с. БъркачевоI местност Сульов трап

вековно дърво летен дъбI с. БъркачевоI местност Сульов трап

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI гр.Бяла СлатинаI 
ж.к."Сребърна"I пав.4
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Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI с.ТърнаваI 
ул."Христо Смирненски"R

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлюви,с.ГабареI 
ул."Христо Ботев"14

“Херба Лайн”ЕООД                                   с.БрусенI ул. "Искър"1O пункт за изкупуване на охлюви,с.ГабареI 
ул."Г.Генов"6

Румяна Венкова РадковаI с.ВъбицаI ул."Никола Ценов"O1 пункт за изкупуване на охлюви,с.ВъбицаI 
ул."Никола Ценов"O1

Черньо Ганчев ГанчевI гр. СофияI р-н "Триадица" СОI ул. 
"Солунска" № R8I вх. АI ап. 1P

ИП: "Изграждане на фотоволтаична 
електроцентралаI с мощност до P мегавата"I 
местност «Вельова кошара»I землище гр.Бяла 
СлатинаI общ. Бяла слатинаI обл. Враца 
(Решение преценка ОВОС) х

Община Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" №68I гр. Бяла 
Слатина

ПУП -План за регулация и застрояване EПРЗ) за 
поземлен имот №MMM419 в м. "Гола поляна" в 
земл. на с.ГаличеI общ. Бяла Слатина за 
изграждане на фотоволтаична централа с 
мощност до PMW EРешение преценка ЕО)

х
„ФОТОСОЛАР 19” ЕООДI гр.София
р-н Красно село
ж.к. Хиподрума
бл.11I вх.АI ет.1I ап.O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MM11I местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
„ФОТОСОЛАР 18” ЕООДI гр.София
р-н Красно село
ж.к. Хиподрума
бл.11I вх.АI ет.1I ап.O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MM1MI местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
„ФОТОСОЛАР 1T” ЕООДI гр.София
р-н Красно село
ж.к. Хиподрума
бл.11I вх.АI ет.1I ап.O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MMM9I местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
„ФОТОСОЛАР 16” ЕООДI гр.София
р-н Красно село
ж.к. Хиподрума
бл.11I вх.АI ет.1I ап.O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MMM8I местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
„ЛИМЕНС” ООДI гр.КостинбродI обл.СофияI
ул.”Детелина №1P

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MM14I местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина” х

„РАДИНА-С”ООДI гр.София
р-н Сердика
ул.”Странджа”№9T

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MMMRI местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина” х

„СВЕТЛИНА O6” ЕООДI гр.София
р-н Надежда-1
ж.к.Надежда-1
бл.1RMI вх.ВI ет.11I ап.16O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MMM6I местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
„СВЕТЛИНА OT” ЕООДI гр.София
р-н Надежда-1
ж.к.Надежда-1
бл.1RMI вх.ВI ет.11I ап.16O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MMMTI местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
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„СВЕТЛИНА O8” ЕООДI гр.София
р-н Надежда-1
ж.к.Надежда-1
бл.1RMI вх.ВI ет.11I ап.16O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MM1OI местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
„СВЕТЛИНА O9” ЕООДI гр.София
р-н Надежда-1
ж.к.Надежда-1
бл.1RMI вх.ВI ет.11I ап.16O

„Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия в имот № 
M1MM1PI местност „Селището”I землище 
с.СоколареI общ.Бяла Слатина”

х
"Деница MO" ЕООДI гр.Бяла СлатинаI ул. "Тунджа" № 19

"Изграждане на площадка за изкупуване и 
временно съхранение на отпадъци от черни и 
цветни металиI събиранеI временно съхраняване 
и разкомплектоване на ИУМПСI събиране и 
временно съхраняване на негодни за употреба 
акумулаториI събиране и временно съхраняване 
на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване" х

Община Бяла СлатинаI ул. "Климент Охридски № 68I гр.Бяла 
Слатина

ИП: "Интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр.Бяла Слатина" /Решение № 
ВР-P-ПР/OM1Oг./ х

Община Бяла СлатинаI ул. "Климент Охридски № 68I гр.Бяла 
Слатина

ИП „Рехабилитация и реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа в с.Търнак и 
с.Габаре и реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа в с.Попица и с.ГаличеI 
общ.Бяла Слатина х

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска канализация - 
гр.ОряховоI ул."Кирил и Методи" №1I отвеждане 
на отпадъчни води х

“ПДНГ”ЕАДI  гр.СофияI ул."Стефан Караджа" №O Петролно находище "Селановци"I земл. на 
селата Лесковец и СелановциI добив на суров 
нефт и природен газI чрез добивни сондажиI 
пиезометричните сондажи и нефтогазо-
събирателния пункт EНГСП – Селановци).

х х х
“Агротехчаст” АДI гр.ОряховоI ул."Врачанско шосе" “Агротехчаст” АДI гр.ОряховоI 

металообработване х х х х
“Хидком” АДI гр.ОряховоI ул."Лесковско шосе" №4 “Хидком” АДI гр.ОряховоI металообработване

х х х х х
"Фенекс Комерсметал" ЕООДI гр. СофияI ж. к. "Сухата река"I бл. 
8RАI ет. TI ап. 19

"Фенекс Комерсметал" ЕООДI гр. ОряховоI кв. 
16RI парцел №1I площадка за ОЧЦМ х

“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №O9 “Косаня” ЕООД-площадка гр. ОряховоI УПИ 
№8I кв. 169I събиранеI транспортI временно 
съхранение и разкомплектоване на отпадъци х

"МБАЛ"ЕООДI гр.ОряховоI ул."Арх. Цолов" №98I "МБАЛ"ЕООДI гр.ОряховоI ул."Арх. Цолов" 
№98I многопрофилна болница

"Бургозоне" ЕООДI гр. СофияI район Красно селоI бул. "Цар 
Борис ІІІ-ти №1O4ВI вх. АI ап.1O

"Бургозоне" ЕООДI с. ЛесковецI винарна и 
хотелски комплексI производство на вино и 
хотелиерство х

"ВИНАРНА СЕЛАНОВЦИ АХИНОРА" ООДI ул. "Андрей 
Николов" №O4I гр. Оряхово

Винарна "АХИНОРА"I в земл. На с. СелановциI 
общ. Оряхово х

“Фериботен комплекс” АДI гр. ОряховоI ул."Дунав" №1T “Фериботен комплекс” АДI гр. ОряховоI речен 
транспорт на пътници и товари х

“Екопром”ООДI с.СелановциI ул."Андрей Николов" №1R “Екопром”ООДI с.СелановциI производство на 
комбинирани фуражи с допълнително 
производство на етанол х х х

"Емива" ООДI с. ЛесковецI общ. ОряховоI ул. "Г. Димитров" №4 "Емива" ООДI с. ЛесковецI общ. ОряховоI ул. "Г. 
Димитров" №PI складова база с. ЛесковецI 
инсталация за обезводняване на мазут х

Община Оряхово
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ЕТ”ТОМИ-91-З”I гр.ОряховоI ул."Неофит Рилски" №1R ЕТ”ТОМИ-91-З”I гр.ОряховоI производство на 
хляб и закуски

ЕТ”Браз - Петър Иванов”I гр.ОряховоI ул."Сергей Румянцев" 
№O4

ЕТ”Браз - Петър Иванов”I гр.ОряховоI шивашки 
изделия

ЕТ”Скорнион P6”I гр.ОряховоI ул."Христо Смирненски" №P6 ЕТ”Скорнион P6-Светлозар Василев Николов” - 
производство на хляб

“Любомир Илчев-Илчев” ЕТI гр. ПлевенI ул. „Марица” № P бензиностанция “Любомир Илчев-Илчев” ЕТI гр. 
ОряховоI ул. "Архитект Цолов" №1O4 х

„Ейч  Еф Би” ЕООДI гр. СофияI ул. "Владайска"№P4I кв. Борово бензиностанция „Ейч  Еф Би” ЕООДI с. ОстровI 
ул. "Канарата"№1 х

„БГ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООДI  гр.ОряховоI ул. “Дунав” №1T бензиностанция „БГ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООДI  
гр.ОряховоI ул. “Дунав” № 1T- Ферибота х

“Косаня” ЕООДI  гр. МизияI ул. "Г. Димитров"№O9 бензиностанция “Косаня” ЕООД,с. СелановциI 
общ. Оряхово х

„Шел България” ЕАД,код 9M11I гр. СофияI ул. "Резбарска"№R бензиностанция „Шел България” ЕАДI гр. 
ОряховоI ул. „Архитект Цолов” № 1O6 х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. СофияI Б 18OI бул. "Т. 
Александров"№4O 

бензиностанция “ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI 
гр. ОряховоI ул. "Драгоман" х

ЕТ „Ангел Съловски”I гр. ОряховоI ул. "Ал. Стамболийски" 
№1P1

търговец на дребно на бои ЕТ „Ангел 
Съловски”Iгр. ОряховоI ул. "Хр. Смирненски" 
№P х

ЕООД „ТЕ-РА M9Ц”I гр. ОряховоI ул."Коста Лулчев" №4 търговец на дребно на бои ЕООД „ТЕ-РА M9Ц” I 
гр. ОряховоI ул. "Коста Лулчев" №4 х

ЕТ „Дунавска зорница”I гр. ОряховоI ул. "Сливнишка" №8 търговец на дребно на бои ЕТ „Дунавска 
зорница”I гр. ОряховоI ул."Коста Лулчев" №6 х

ЕТ „Бисер Борисов”I с. СелановциI общ. Оряхово,ул. "Йордан 
Йовков" №P

търговец на дребно на бои ЕТ „Бисер 
Борисов”Iс. СелановциI ул. "Ал. Стамболийски" 
№111 х

ЕТ „Ориент 9O-Ивко Руняшки"I с. СелановциI общ. ОряховоI 
ул."В. Коларов" №P8

търговец на дребно на бои ЕТ „Ориент 9O-Ивко 
Руняшки" I с. СелановциI ул. "Ал. 
Стамболийски" №TO х

ЕТ „Марина Луканова”I гр. ПлевенI ул."Пирин" №TI ет.OI ап.4 търговец на дребно на бои ЕТ„Марина 
Луканова”  с. ОстровI ул. "Хр. Ботиев" №8 х

ЕТ „Орхидея 9T-Анелия Христова”I гр. ОряховоI ул. "Иван 
Вазов" №PM

търговец на дребно на бои ЕТ „Орхидея 9T-
Анелия Христова”I с. ЛесковецI общ. ОряховоI 
ул. "Дружба"-център х

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R РДНО-Оряхово-Мизия в м-ст "Марков баир"I 
земл. на гр.Оряхово х х х х

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Табията"I гр. Оряхово

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R Нерегламентирани сметищаI с. Горни ВадинI м-
ст "Леденика" и в края на селото

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R Нерегламентирани сметищаI с. Долни ВадинI 
дерето до бивш цех за плениво и дерето за 
с.Г.Вадин

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R Нерегламентирани смитищаI с. ОстровI до 
гробищатаI до Георги Гогумански и м-ст 
"Мочура" Eдо отводнителния канал)

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R Нерегламентирани сметищаI с. СелановциI до 
старата водна кулаI до новата водна кула и до 
ромските гробища

“Кочумина”-защитена местностI с. СелановциI Община Оряхово “Кочумина”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово

“Гола бара”-защитена местностI с. СелановциI Община Оряхово “Гола бара”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово

“Калугерски гред-Тополите”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово

“Калугерски гред-Тополите”-защитена местностI 
с. СелановциI Община Оряхово

Асен Йорданов Ангелов
с.СелановциI ул.”Дамян Дамянов”OM

билкозаготвителен пункт с.Селановци

Рашко Кирков Илиев 
с.СелановциI ул.”Елин Пелин”OM

билкозаготвителен пункт с.Селановци

80



х

х

х

х x

х

х

х

х

х

x

x

x

x x

x x

81



ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  - Оряхово 
гр.ОряховоI ул. Коста Лулчев R

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растени

Общинска администрация ОряховоI гр.ОряховоI пл."Дико 
Илиев" №1

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

ИАСАСI гр.СофияI бул."Цариградско шосе"1OR опитно поле на ИАСАСI с.Селановци
вековно дърво бял борI гр. ОряховоI местност "Бататовец"
вековно дърво летен дъбI с. СелановциI остров Масата
вековно дърво летен дъбI с. СелановциI остров Масата
Соня Димитрова КръстеваI с. СелановциI ул."Заря"R летен дъбI с. СелановциI ул."Заря"R
Община Оряхово летен дъбI с. СелановциI срещу бензиностанция 

"Косаня"
Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI гр.ОряховоI 

ул."Хр.Смирненски"89
Възложител на ИП: “Калин Еко строй” ЕООДI гр.ПлевенI ул. “ 
Дойран”I № 1P8I ет.R

ИП: “Изграждане на ветроенергиен парк чрез 
монтиране на RR броя WEA” в землище 
с.СелановциI общ.ОряховоI обл.Враца EРешение 
по ОВОС) х

ОБЩИНА ОРЯХОВОI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №1R ИП „Отводняване на ул. „Бузлуджа” и 
ул. „Димитър Благоев” и възстановяване на 
проходимостта по ул. „Бузлуджа” в кв.”Христо 
Икономов” /Нова Америка/ в гр.Оряхово”

х
ОБЩИНА ОРЯХОВОI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" №16 ИП „Аварийно укрепване на пътно платноI 

частично отводняванеI възстановяване на 
еластична ограда на ул. „Г.Димитров” в 
с.ЛесковецI общ.Оряхово” х

"Оряново Енерджи" ЕАДI гр.ОряховоI Врачанско шосеI 
м."Каиша" ИП "Изграждане на инсталация за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна 
енергия от биомаса с електрическа мощност MI4 
МВ и топлинна мощност MI6P МВ и складиране 
и преработка на биомаса" х

Община ОряховоI обл.ВрацаI  ул. "Андрей Чапразов" № 1R Спортна залаI УПИ /парц.ХLIII/I кв.6MI 
гр.Оряхово х

"Завод за детски храни" ООДI ул. Ген.Столетов" № 1I 
с.СелановциI общ.Оряхово

ИП: "Изграждане на предприятие за преработка 
и консервиране на зеленчуциI чрез 
преустройство на съществуваща сграда и 
пристройка в имот № 964MOPI мест. "Дърварски 
път"I земл. с.Селановци /Решение № ВР-1T-
ПР/OM1Oг./ х

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска канализация - 
гр.КозлодуйI ул."Ломска" №1MI отвеждане на 
отпадъчни води х

“Яйца и птици”АДI гр.МизияI Промишлена зона “Яйца и птици”АДI  гр.Козлодуй Eм-ст "Мерите" 
в ПИ №PTT98.R11.T)I интензивно отглеждане на 
кокошки-носачки х х х х

“Булмекс” ЕООДI с.БутанI ул."Петър Панчевски" №1R “Булмекс” ЕООДI с.БутанI бетонов възел и 
миячно-сортировъчна инсталация х

ЕТ”Рейсинг-Виолета Цветкова”I гр.КозлодуйI жк."O"I бл.48I 
вх.АI ет.RI ап.1P

ЕТ”Рейсинг-Виолета Цветкова”I гр.КозлодуйI 
търговска дейност с отпадъци от ЧЦМI хартия и 
пластмаса х

“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №O9 “Косаня” ЕООД-площадка гр. КозлодуйI м-ст 
"Мерите"I събиранеI транспортI временно 
съхранение и разкомплектоване на отпадъци х

“Заводски строежи”АДI гр.КозлодуйI площадка АЕЦ - Козлодуй “Заводски строежи”АДI гр.КозлодуйI площадка 
АЕЦ - КозлодуйI бетонов възелI механизация и 
автотранспорт х

“АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI Зона АЕЦ “АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI Зона АЕЦI 
производство на електроенергия х х х х х х х х

Община Козлодуй
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“АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI Зона АЕЦ Хранилище за сухо съхраняване на отработено 
ядрено горивоI АЕЦ Козлодуй EРешение по 
ОВОС) х

“Атоменергостройпрогрес” ЕАДI гр.КозлодуйI площадката на 
АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергостройпрогрес” ЕАДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI строително-
монтажна дейност Eпроизводство на бетонови р-
ри и строителна механизация) 

х х
“Атоменергоремонт” ЕАДI гр.КозлодуйI площадката на АЕЦ-
Козлодуй

“Атоменергоремонт” ЕАДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI производствоI 
ремонт и монтаж на съоръжения и резервни 
части за енергетиката х х  х

 ЕТ "Ведаси-91- Веселин Йорданов"-автокомплексI гр. Козлодуй 
ЕТ "Ведаси-91- Веселин Йорданов"I гр. 
КозлодуйI автокомплекс с автомивка х

Автокомплекс на Галя Людмилова ЦеноваI с. ГложенеI общ. 
Козлодуй

Автокомплекс на Галя Людмилова ЦеноваI с. 
ГложенеI общ. Козлодуй х

СД "Протон-91-Димитров и Сие"I  с. ХърлецI общ. КозлодуйI 
автомивка и автоработилница

СД "Протон-91-Димитров и Сие"I  с. ХърлецI 
общ. КозлодуйI автомивка и автоработилница х

“Енемона” АДI гр.СофияI ул."Коста Лулчев" №OM “Енемона” АДI гр.КозлодуйI площадката на АЕЦ-
КозлодуйI строително-монтажна дейност и 
електрически и машинен монтаж х

"Енергомонтаж АЕК"АДI гр.КозлодуйI площадката на АЕЦ-
Козлодуй

"Енергомонтаж АЕК"АДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI проектиране и 
изпълнение на проекти в енергетиката х

 МБАЛ “Св.Иван Рилски “ЕООДI гр.КозлодуйI ул.”Кирил и 
Методий” №1 

 МБАЛ “Св.Иван Рилски “ЕООДI гр.КозлодуйI 
ул.”Кирил и Методий” №OI многопрофилна 
болница 

ЕТ “Карина - Генчо Ганев”I гр.КозлодуйI жк."1"I бл.O4I ет.PI 
ап.14 

ЕТ “Карина - Генчо Ганев”I гр.КозлодуйI 
жк."Хаджи Димитър" №OMI автосервизни услугиI 
пункт за ГТП и автомивка

ЕТ “Скат- Страхил Диков”I гр.КозлодуйI бл.P9I ет.OI ап.6 ЕТ “Скат- Страхил Диков”I гр.КозлодуйI 
ул."Васил Коларов" №PI автосервиз и търговия 
на дребно с боиI лакове и авторепаратурни 
продукти х

"Тайн Инвест" ЕООД Iгр.КозлодуйI ул. "Хр. Ботев" №18P  
/бившо ЕТ “Юлиан Тошев” /

химическо чистене "Тайн Инвест" ЕООДI 
гр.КозлодуйI ТПК "Радецки"I ет.1I изток х

ЕТ „Банг Виет Анам”I гр.КозлодуйI ж.к. PI бл.11I ап.4 търговец на дребно на боиI ЕТ „Банг Виет АнамI 
гр.КозлодуйI ул. "Освободител" №4O х

“Косаня” ЕООДI гр. Мизия,ул. "Г. Димитров"№O9 бензиностанция “Косаня” ЕООДI гр. КозлодуйI 
ул. “Освободител” №1M x

ЕТ „Хит-Тодор Тодоров”I гр.КозлодуйI ж.к. 1I бл.1M-11 търговец на дребно на боиI строителна дейностI 
ЕТ „Хит-Тодор Тодоров”I гр.КозлодуйI ж.к. 1I 
бл.1M-11 х

„Пени Маркет България” ЕООДI с. СтолникI Логистичен център 
Пени МаркетI общ. Елин Пелин I обл. София

Хипермаркет „Пени Маркет България” ЕООДI 
гр.КозлодуйI ул. "Цар Освободител" х

„Търговия” ЕООДI гр. ЛомI ул. "Славянскя" №RR „Търговия” ЕООДI търговец на едро на боиI 
гр.КозлодуйI ул. "Калкан" №R1I бл.P9 партер х

„Стромет-OMM4” ООДI гр. КозлодуйI л. „Ломска” №9 „Стромет-OMM4”  търговец на едро на боиI 
строителна дейностI гр. КозлодуйI ул. „Ломска” 
№9 х

СД „Мистрал-ТСС-Стоянова-Стоянов” гр. Козлодуй  бл. 
"Монолитка"I м/у бл.8-9

строителна дейност СД „Мистрал-ТСС-Стоянова-
Стоянов” гр. КозлодуйI бл. "Монолитка"I м/у 
бл.8-9 х

„Интерприборсервиз” ООДI гр. КозлодуйI площадка "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД

„Интерприборсервиз” ООД,гр. КозлодуйI 
площадка "АЕЦ Козлодуй" ЕАДI сервиз за 
хладилна и климатична техника х х

“Петрол” АДI код P11OI гр. София,бул. "Черни връх" №4P Бензиностанция “Петрол” АДI с. Гложене х
“Петрол” АДI код  P11TI гр.София,бул. "Черни връх" №4P Бензиностанция “Петрол” АДI с.Бутан х
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ЕТ"Ивайло Найденов" гр.София 168M ж.к.Ман. ливади-запад 
ул"Ралевица"96 блO ет1 апO.

Бензиностанция "Ивкос"I с. ХарлецI общ. 
Козлодуй

х
"Лукоил България" ЕООДI гр. СофияI бул. "Т. Александров" 
№4O

Бензиностанция Б-14TI гр. КозлодуйI бул. 
"Дондуков" х х

„Маринови" ЕООДI с. Хърлец”I с. ХърлецI ул. "Вела Пеева" №1O търговец на дребно на боиI „Маринови" ЕООД I 
с. ХърлецI ул. "Вела Пеева" №1O х

ЕТ „Ваньо Петриков”I с.ХърлецI ул. "Ал. Стамболийски" №OR търговец на дребно на боиI ЕТ „Ваньо 
Петриков”I с.ХърлецI ул. "Ал. Стамболийски" 
№OR х

ЕТ „Антоан Илиев- Теодоси Стойчев”I с. БутанI ул. „Г. 
Димитров” №84

търговец на дребно на бои ЕТ „Антоан Илиев- 
Теодоси Стойчев”Iс. Бутан ул. „Г. Димитров” 
№84 х

ЕТ „Нина-Нина Симеонова”I гр.ВрацаI ж.к. "Дъбника" Iбл.41I 
вх.ВI ет.8I ап.6T

търговец на дребно на бои ЕТ „Нина-Нина 
Симеонова” с. Бутан ул. „Г. Димитров” №14 х

ЕТ „ББС-Борислав Златанов”I гр. КозлодуйI ул. "Генерал 
Скобелев" №4

строителна дейност  ЕТ „ББС-Борислав 
Златанов”I гр. КозлодуйI ул. "София" №1P х

СД „Региана”I гр. КозлодуйI ул. "Ломска" №14 строителна дейност СД „Региана”I гр. КозлодуйI 
ул. "Ломска" №14 х

“Лидл България” ЕООД енд КО.КД с. Равно поле общ. Елин 
ПелинI обл. София  ул. “P-ти Март” №1    

хипермаркет “Лидл България” ЕООД енд 
КО.КДI гр. КозлодуйI ул. “Христо Ботев” №2А 

х
"Вимдекс"ЕООДI гр.КозлодуйI ул."Освободител" №R "Вимдекс"ЕООДI гр.КозлодуйI супермаркет
СД „Русил-Борисова и Борисов”I гр.КозлодуйI ул."Христо 
Ботев" №1R4

СД „Русил-Борисова и Борисов”I гр.КозлодуйI 
цех за производство на боза и безалкохолни 
напитки

ЕТ”Зорница – Митко Попов”I гр.КозлодуйI ул."Освободител" 
№49

ЕТ”Зорница – Митко Попов”I гр.КозлодуйI цех 
за производство на хляб

ПК “Козлодуйски бряг”I гр.КозлодуйI ул."Васил Коларов" №1 ПК “Козлодуйски бряг”I гр.КозлодуйI цех за 
производство на хляб

ЕТ”Орион Делта”I с.ХърлецI ул."Любен Каравелов" №1M4 ЕТ”Орион Делта”I с.ХърлецI цех за 
производство на хляб и закуски

ЕТ"БЪК - Боян Георгиев"I с.ЛехчевоI ул."Лиляна Димитрова" 
№6

ЕТ"БЪК - Боян Георгиев"I гр.КозлодуйI 
ул."Ломска" №TI автосервиз

“Трейдрециклинг” ООД Iгр.СофияI район “Панчарево”I 
с.ГерманI ул. “Боне Хаджибонев” №T

гр.КозлодуйI квартал OO8I събиране и съхранение 
на ОЦЧМ х

“УНИТРЕЙД - OM11” ООД,гр.СофияI район „Искър”I ул. 
“Подпоручик Йордан Тодоров” №4

гр.КозлодуйI ул. „Хаджи Димитър”№6OI 
събиране и съхранение на ОЦЧМ х

ОбП"Комунални дейности" - КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо 
Ботев” №1P

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст "Валя 
Лунга"I гр. Козлодуй

Община КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” №1P Нерегламентирани сметищаI с. ГложенеI м-ст 
"Бели брег" и м-ст "Край конската глава"

Община КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” №1P Нерегламентирани сметищаI с. Крива бараI по 
пътя за с.Бутан и по пъта за с.Хайредин

Община КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” №1P Нерегламентирани сметищаI с. ХърлецI м-ст 
"Под кантона"

“ПДНГ”ЕАДI  гр.СофияI ул."Стефан Караджа" №O Петролно находище "Бутан-юг"I земл. на селата 
Бутан и Крива бараI добив на суров нефт 
(кондензат) и природен газ „Бутан-юг”. х

"ДАН - МАР"ООДI гр.ВрацаI ж.к."Дъбника"I бл.1PRI ателие R ВЕЦ на р.ОгостаI земл. с.ХърлецI производство 
на електроенергия Eразрешително за 
водоползване) х

"МВЕЦ  БАНЯ"ООДI гр. ПловдивI ул. "Цар Борис ІІІ 
Обединител" № 18АI ет. 1I ап. O

МВЕЦ „Гложене” на р. ОгостаI земл. с. ГложенеI 
производство на електроенергия Eразрешително 
за водоползване) х

"Козлодуй" - защитена местност ЗМ «Козлодуй»
Тони Асенов ТончевI с.ХърлецI ул."Елин Пелин"P билкозаготвителен пункт с.ХърлецI с.ХърлецI 

ул."Елин Пелин"P
Общинска администрация КозлодуйI гр.КозлодуйI ул. " Христо 
Ботев" 1P

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво летен дъбI гр. КозлодуйI в двора на СПУ
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Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI с.БутанI 
ул."Никола Петранин"4

ЕТ"Хри-Вик-Ивайло Илийн"I гр.КозлодуйI ж.к.1Iбл.TIвх.А,ап.1M зоомагазин,гр.КозлодуйI ж.к.1Iбл.TIвх.ВI гараж8

"Вами-Авто"ЕООДI гр.Козлодуй,ул."Ломска"4 зоомагазин,гр.КозлодуйI ж.к.1Iбл.9
Държавно предприятие “РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ”EДП 
“РАО”)I 14MTI гр. СофияI бул. "Джеймс Баучер" №R1I ет. 18

ИП: “Изграждане на Национално хранилище за 
погребване на краткоживеещи ниско и 
средноактивни радиоактивни 
отпадъци(НХРАО)I с местоположение: землище 
с.ХърлецI общ.КозлодуйI обл.Враца EРешение по 
ОВОС) х х

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” №1O ИП „Канализационен колектор VI в участъка от 
блок 16 до блок PO в гр.Козлодуй” х

"ЕлектроСолар Цветкова OMOM" ЕООДI гр.Козлодуй "ФВЕЦI в ПИ № PTT98.6OR.RRI в мест. "Кв. 
Янтра"I в землището на гр. КозлодуйI 
общ.КозлодуйI обл.ВрацаI с мощност O мегавата" 
/Решение по преценка ЕО/ х

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” №1P ИП „Работен проект за канализация и 
водопровод по ул. „Георги Димитров” в 
гр.КозлодуйI общ.КозлодуйI обл.Враца” х

„САНМЕН – М” ООДI гр.Козлодуй
ж.к.P ЮГI бл.1RI вх.АI ет.6I ап.1T

ИП „Комплекс за автоуслуги – автомивка в УПИ 
PTT98.RM6.P66I гр.КозлодуйI ул.”Княз Дондуков” 
№11” х

"ЯЙЦА И ПТИЦИ" АДI гр. Мизия PPPMI "Промишлена зона"I 
общ. МизияI обл. Враца 

ИП: "Реконструкция и модернизация на 6 броя 
птицевъдни халета на ферма Козлодуй в ПИ 
№PTT98.R11.T в местност "Мерите"I в землището 
на гр. КозлодуйI общ.КозлодуйI обл.Враца" 
(Решение по ОВОС) х

"ЕКОТАЙЪР" ООДI гр. СофияI ул. "Васил Левски" №1MPI ет. O "ЕКОТАЙЪР" ООДI гр. КриводолI УПИ ІI кв. 
1R9I рециклиране на ИУГ

х

“Адонис” ООДI гр. ВрацаI ул. "Иванка Ботева" №P – “Адонис” ООДI гр.КриводолI местност 
"Леонкиевото"I леярна  х

”Хаджийски и фамилия” ЕООДI с.ГрадешницаI общ.Криводол ”Хаджийски и фамилия” ЕООДI с.ГрадешницаI 
общ.КриводолI предприятие за млекопреработка 
и парова централа х х х

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. Димитров" 
№6P

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI 
пресевно-миячна сортировъчна инсталация х

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. Димитров" 
№6P

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI шосе 
РакевоI производство на бетон и бетонови 
изделия х х

ЕТ „Георги Апостолов-К”I гр. КриводолI ул. "Гаврил Генов" №6 ЕТ „Георги Апостолов-К”I гр. КриводолI ул. 
"Гаврил Генов" №6I производство на хляб и 
хлебни изделия

“М и М” ЕООДI гр. МездраI ул. "Христо Ботев" №61 “М и М” ЕООДI гр. КриводолI мелница х х
ЕТ “Тошко Тодоров”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл.P6I вх. ВI 
ет.6I ап.61

ЕТ “Тошко Тодоров”I с. КраводерI цех за 
преработка на птиче месо х х

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина Томова”I гр.КриводолI ул. 
"Ивайло" №1

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина Томова”I 
гр.КриводолI ул. "В. Левски"I предприятие за 
млекопреработка х х

“Симекс” ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. Димитров" № 1O4А “Симекс” ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. 
Димитров" № 1O4АI производство на гумено-
лентови транспортьори и ръкавни филтри х х х х

ЕТ “АГРОСТИЛ – M6”I с.ГрадешницаI ул. "Мир" №P9 ЕТ “АГРОСТИЛ – M6”I с.ГрадешницаI цех за 
производство на олио х х

“Сплав метал” ООДI гр. СофияI район Овча КупелI бл. 411I фх. 
RI ап.18 

“Сплав метал” ООДI гр. КриводолI Промишлена 
зона площадка за ОЧЦМ х

ЗП Симеон Коцев СимеоновI с. ФуренI ул. "Георги Димитров" 
№14

КравефермаI с.ФуренI животновъдство
х

Птицеферма за 1M MMM бр. птици на Иван НиколаевI гр. ВрацаI 
блок "Вапцаров" №RI ап. P6

Птицеферма за 1M MMM бр. птици на Иван 
НиколаевI с. Краводер

Община Криводол
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Георги Иванов ТодоровI гр. ВрацаI ж.к. "Младост"I бл. PI вх. АI 
ап. 4

Птицеферма - пилета /бройлери/ до 1M MMM брI 
м."Балкана"I с. ГлавациI общ.Криводол

Цветелин Йорданов ПисарскиI ж.к. "Дъбника"I бл. 1P9I вх.ВI ап. 
PTI  гр. ВрацаI общ. Враца

Птицеферма  с. КраводерI общ.Криводол

Георги Цветанов ГеоргиевI земл. на с. КраводерI  общ. 
КриводолI птицеферма

Георги Цветанов ГеоргиевI с. КраводерI  общ. 
КриводолI ул. "Ал. Стамболийски" №19

 Милчо Дамянов ТодоровI ул."Г.Бенковски"№8I с.ЛесураI 
общ.Криводол

Кравеферма в м-ст "Стопански двор"Iс.ЛесураI 
общ.КриводолI обл. Враца х

"Ветот" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Демокрация" №OMI бл. "Класик"I 
вх. ВI ап.PO

Ветот ЕООДI с. ГлавациI дървообработващо 
предприятие

"Хели-OMM1" ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. "Сениче"I бл. R8I вх. ВI ет.OI 
ап. RM

"Хели-OMM1" ЕООДI с. РакевоI цех производство 
на вафли

"Риалти консулт" ЕООД Eбивше “Феникс  груп” ЕООД)I гр. 
СофияI ул. "Софроний Врачански" №PTI офис ВрацаI ул."Ал. 
Стамболийски"№P

"Риалти консулт" ЕООДI с. КраводерI 
птицекланица

х
“Топила Груп” ЕАДI гр. СофияI ж. к. "Красно село"I ул. 
"Пирински проход" №PT

“Топила Груп” ЕАДI с. РакевоI предприятие за 
млекопреработка х х

ЕТ „Георги Петров-T8”I гр. КриводолI ул. "Маршал Толбухин" 
№O

търговец на дребно на бои ЕТ „Георги Петров-
T8”I гр. КриводолI ул. "Освобождение" №RM

х
ЕТ „Евис-91” I гр. КриводолI ул. "Малчика" №4 търговец на дребно на бои ЕТ „Евис-91” I гр. 

КриводолI ул. "Освобождение" №48 х
„Равин” ЕООД”I гр. ВрацаI ул. "Илинден" №TI търговец на дребно на бои „Равин” ЕООД”I гр. 

КриводолI ул. „Г. Найденов” №T х
“Аскостройинвест” ООДI гр. СофияI ул. "Тулча"№PTI офис-1I 
жк. Стрелбище

бензиностанция "Аскостройинвест” ООДI с. 
Лесура I ул. "В. Левски" x

СД “Георги – газ-Апостолов и сие”I  гр.КриводолI ул. 
"Освобождение"№8

бензиностанция СД “Георги – газ-Апостолов и 
сие”I  гр.КриводолI ул. "Георги Димитров" x

“Витекс” ООДI гр. КриводолI ул. "Томин мост"№OM бензиностанция “Витекс” ООДI гр. КриводолI 
ул. "Глухов"I Промишлена зона x

“Топливо” АДI гр. СофияI ул. "Солунска"№O Бензиностанция “Топливо” АДI гр. КриводолI 
ул. "В. Левски" №18 x

“Иванови” ООДI гр. КриводолI ул. "Елин Пелин"№P Бензиностанция “Иванови” ООДI гр. КриводолI 
ул. „Георги Димитров” №2А x

Петрол” АДI код P1MTI гр. София,бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. КриводолI м. 
"Тръстнака" x

“Електросервиз”I гр. КриводолI  обл. Враца
ул. “Георги Димитров” № TM

сервиз за ремонт на битова 
техника“Електросервиз”I гр. КриводолI  обл. 
Враца
ул. “Георги Димитров” № TM х х

Канализационна мрежа и ПСОВ на гр. КриводолI гр. КриводолI 
ул. "Освобождение" №1P

Канализационна мрежа и ПСОВ на гр. 
КриводолI събиранеI отвеждане и пречистване    
на отпадъчни води х

Разделна канализационна мрежа на с. ПудрияI общ. КриводолI 
гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" №O

Разделна канализационна мрежа на с. ПудрияI 
събиране и отвеждане   на отпадъчни води

х
Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 

"Тепето"I гр.Криводол
Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. ГалатинI под 

селото Eбивша кравеферма)I м-ст ”Пекин дол” и 
м-ст ”Курника” Eдо входа на селото)

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. ГлавациI в горния 
край на селото и до казана

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламевнирани сметищаI с. Голямо БабиноI м-
ст ”Младите тополи” Eбившите силажни ями)

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. ГрадешницаI м-ст 
”Ямите”I до бившия текстилен цехI до Петър 
Генов
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Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. ДобрушаI край 
входа на стопанския дворI в горния край на 
селото Eдо кошарника)I в края на ул.”Булаир” 
(козарника)

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. КраводерI до 
трафопостаI до казанаI до стадионаI до Йордан 
Филипов

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. ЛесураI м-ст 
”Пуров чукар” EЗапад)I м-ст ”Жиев лъг” EСевер) 
и м-ст ”Денчов дол” EЮг)

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с.ПудрияI до моста 
на р.Ботуня Eв дясно) и над Найден Иванов

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" № 1P Нерегламентирани сметищаI с. РакевоI до 
касапницатаI до стадионаI до пътя за с.Баурене 
(закр.)

“Тепето”-защитена местностI гр. КриводолI Община Криводол “Тепето”-защитена местностI гр. КриводолI 
Община Криводол

"ФАУСТИНА ГРУП"ООДI гр.ВрацаI бул."Демокрация" №1RI 
вх.АI ап.P

МВЕЦ „Диляна” на р. БотуняI земл. с. ГлавациI 
производство на електроенергия EРешение 
преценка ОВОС) х

ЕТ"Дака"- 
с.РакевоI ул.”Томин мост”1T

билкозаготвителен пункт с.Ракево

Общинска администрация КриводолI гр.КриводолI ул. 
„Освобождение” № 1P 

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво церI гр. КриводолI местност Леонтиевото
вековно дърво церI гр. КриводолI местност Леонтиевото
вековно дърво благунI гр. КриводолI местност Леонтиевото
вековно дърво благунI гр. КриводолI местност Леонтиевото
вековно дърво черницаI с. ОсенI в центъра
вековно дърво летен дъбI с.РакевоI местност Палментаната 

градина 
вековно дърво летен дъбI гр. КриводолI местност Барене
вековно дърво летен дъбI гр. КриводолI местност Леонтиевото

ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца полски брястI гр.КриводолI път II-1P Липен - 
Криводол

Венелин Славов МладеновI ж.к.ДъбникаI бл.4OI вх.ГI ап.8M пункт за изкупуване на охлювиI с.ЛесураI 
ул."Волга"4

Венелин Славов МладеновI ж.к.ДъбникаI бл.4OI вх.ГI ап.8M пункт за изкупуване на охлювиI с.ДобрушаI 
ул."Г.Димитров"

Венелин Славов МладеновI ж.к.ДъбникаI бл.4OI вх.ГI ап.8M пункт за изкупуване на охлювиI с.ФуренI 
ул."Христо Ботев"1R

Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PI гр. КриводолI  
обл. Враца

ИП: "Изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала с мощност R mW"I м. 
"Могилата"I земл. с. БауренеI общ. КриводолI 
обл. Враца EРешение преценка ОВОС) х

Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PIгр. КриводолI  
обл. Враца

ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за 
поземлен имот №M64MMO в м. "Ямите"I земл. 
с.Градешница,общ. КриводолI обл. Враца за 
изграждане на фотоволтаична централа с 
мощност до R MW EРешение преценка ЕО)

х
 Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PIгр. КриводолI  
обл. Враца

ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за 
поземлен имот №168MMP в м. "Жиев лъг"I земл. 
с.Лесура,общ. КриводолI обл. Враца за 
изграждане на фотоволтаична централа с 
мощност до O.R MW EРешение преценка ЕО) х
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Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PI гр. КриводолI  
обл. Враца

ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за 
поземлен имот №168MM4 в м. "Жиев лъг"I земл. 
с.Лесура,общ. КриводолI обл. Враца за 
изграждане на фотоволтаична централа с 
мощност до O.R MW EРешение преценка ЕО) х

Цецка Христова ЛукановаI гр. Враца,гр. ВрацаI ж. к. "Сениче"I 
бл. ROI вх. АI ап. R

ИП: "Изграждане на автобаза за леки 
автомобили и склад за авточасти - с паркинг 
около RM паркоместа"I ПИ №MMM616I местност 
"Лъката"I земл. гр.КриводолI общ. КриводолI 
обл. Враца

Ботуня Енерджи АДI гр. КозлодуйI ул. "Панайот Хитов" №1
Изграждане на МВЕЦ «Луна» на р. БотуняI в 
землл.с.Ботуня-попада в ЗЗ BGMMMMR9P  
"Билерниците" х

 ЕТ „Теодора Лозанова-Сървисис”I гр.ВрацаI ул.”Цветко 
Бобошевски” № 14I ап.PI гр. ВрацаI обл.Враца

ИП „Изграждане на зона за отдих и туризъмI 
включваща R бр. сглобяеми къщи за посетителиI 
свързани помежду си с алеяI на обща площ 1IOTM 
дка п.и. № MMM4M1  в земл.с.ГлавациI 
общ.Криводол-в Защитена зона BGMMMM166 
"Врачански Балкан" 

ЕТ "Лиив Лилия Петрова"I с.ГлавациI ул."Еделвайс" № 1PI 
общ.КриводолI обл.Враца

ИП "Изграждане на екоселище "Листо" за 
развитие на интегриран селски туризъм" х

„ДЕЛТЪН” ЕООДI гр.Криводол
ул. „Освобож-дение” № 48

ИП „Линия за производство на биогорива – 
брикети от биомаси в ПИ № 6MRM19I
местност „Горно ливаде”I в землището на 
гр.Криводол” х

„АГРО БАТАРЕЯ” ЕООДI гр.Враца
ж.к. Сениче
бл.RMI вх.Д
ап.96

ИП „Изграждане на предприятие за 
производство на фуражи и смески в ПИ № 
1OOM14I
землището на с.ГалатинI
общ.Криводол” х

Петър Иванов ПетровI гр.КриводолI
ул.”Г.Димитров” № RO

ИП „Изграждане на стопанска сграда за 
пакетиране на насипни хранителни стоки в УПИ 
х-1R96I кв.11OI гр.Криводол”

Цветомил Георгиев СтефановI гр.ВрацаI ж.к."Младост"I бл.4I 
вх.АI ет.PI ап.1O

ИП "Изграждане на кравеферма в собствен имотI 
ПИ № MR9MMPI в местността Горно ливаге"I в 
землището на гр.КриводолI обл.Враца"

Нина Тодорова КаменоваI с.КраводерI ул."Октомври" № OI 
общ.Криводол

ИП "Изграждане на кравеферма за 1MM ЕПЖ в 
имот № 1T6MM9 и кланница в имот № 1T6MMOI в 
землището на с.КраводерI общ.Криводол"

"ОЛИМПИЯ"ООДI гр.ВрацаI ул. "Иванка Ботева" №O1I вх.АI 
ап.6

ИП "Играждане на бензиностанцияI мотел и 
паркинг в ПИ №M18MRO в землището на 
с.КраводерI общ.Криводол" х

Строител Криводол ЕООДI гр.Криводол ПУП-ПРЗ за ПИ № MMMPP8I мест.Край селоI 
земл.гр.КриводолI за изграждане на ФВЕЦ с 
мощност до O мегавата EРешение преценка ЕО)

х

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска канализация - 
гр.РоманI ул."Христо Ботев" №1P6I отвеждане на 
отпадъчни води х

“Метизи”АДI гр.РоманI Индустриална зона 1 “Метизи”АДI гр.РоманI Индустриална зона OI 
производство на стоманени телове и въжета х х х х х х

“Вария ”АДI гр.СофияI ул."Камен Андреев" №P6 “Вария ”АДI гр.РоманI преработка на вторична 
пластмаса за опаковки и др. изделия

х х
“Карди С” ЕООДI гр.София КравефермаI с.Камено полеI общ. РоманI 

животновъдство х
ЕТ “Ники 9P”I гр. РоманI ул. "Нешо Миковски" №1R “Ники 9P” ООДI гр.РоманI Индустриална зонаI 

автосервиз с автомивка х

Община Роман
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ЕТ “Ники 9P”I гр. РоманI ул. "Нешо Миковски" №1R търговец на дребно на бои ЕТ “Ники 9P”I гр. 
РоманI ул. „Рила” №1 х

„Петрол” АДI код P1M6I гр. СофияI бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI гр. РоманI шосето 
за Златна Панега х

„Волат” ООД”I гр.РоманI ж.к. "Роман" бл.9I вх.ГI ет.PI ап.1O търговец на дребно на бои „Волат” ООД”Iгр. 
Роман бул. „Хр. Ботев” №14O х

ЕТ „Малпа” I гр.РоманI ж.к. "Роман" бл.9I вх.ГI ет.PI ап.1O търговец на дребно на бои ЕТ „Малпа” I 
гр.Роман,бул. „Хр. Ботев” №1R8 х

ФЛ Марин Петров ЛазаровI гр. РоманI ул. "Димитър Баковски" 
№OM

автосервиз с бояджийска дейност ФЛ Марин 
Петров ЛазаровI гр. РоманI ул."Стамболийски"

х
"Химет OMMM "I гр. РоманI Шосе зо Златна Панега "Химет OMMM "I гр. РоманI Шосе за Златна 

ПанегаI цех за дестилация на сярна киселина х х х
"Домент Сент Жорж" ООДI ул. Барища" №4I с. Долна БешовицаI 
общ.РоманI обл. Враца

Винарна "Домент Сент Жорж" в земл. на 
с.Долна БешовицаI общ.РоманI обл. Враца х

“Стал Инвест” ЕООДI гр.РоманI Промишлена зона “Стал Инвест” ЕООДI гр.РоманI Промишлена 
зонаI производство на товаро-захватни 
съоръжения и търговия със стоманени въжета

„СБДПЛББ” ЕООДI гр.РоманI ул."Д. Благоев" №O „СБДПЛББ” ЕООДI гр.РоманI ул."Д. Благоев" 
№PI болница за лечение на белодробни 
заболявания х

Канализационна система на с. Синьо бърдоI общ. РоманI гр. 
РоманI бул. "Христо Ботев" №1PO-1P6

Канализационна система на с. Синьо бърдоI 
събиране и отвеждане на отпадъчни води х

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Вълчов дол"I гр.Роман

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Нерегламентирани сметищаI с.Камено полеI м-ст 
"Къчов въртог" и м-ст "Целгов"

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Нерегламентирани сметищаI с.КуниноI м-ст 
"Лаката" и м-ст "Пръдището" Eслед подлеза)

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Нерегламентирани сметищаI с.КурновоI м-ст 
"Зелена бара"

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Нерегламентирани сметищаI с.РадовенеI м-ст 
"Горни брод" Eдолен край) и м-ст "Пладището" 
(горен край)

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Нерегламентирани сметищаI с.Синьо бърдоI м-ст 
"Буков пещ"I м-ст "Широк кладенец" и м-ст 
"Шумака" EГанов окоп)

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P6 Нерегламентирани сметищаI с.СтрупецI м-ст 
"Петте лиляци" и м-ст "Черковището"

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1PT Нерегламентирани сметищаI с. Хубавене
Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-1P8 Нерегламентирани сметищаI с. Долна Бешовица

“Чуклите”-природна забележителностI с.Камено полеI Община 
Роман

“Чуклите”-природна забележителностI с.Камено 
полеI Община Роман

“Червеница”-природна забележителностI с. КуниноI Община 
Роман

“Червеница”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман

“Гълабарника”-природна забележителностI с. КуниноI Община 
Роман

“Гълабарника”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман

“Самуилица І и ІІ”-природна забележителностI с. КуниноI 
Община Роман

“Самуилица І и ІІ”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман

Петко Михайлов МиховI гр.ПлевенI ул."Чаталджа"4ет.1I ап.1 билкозаготвителен пункт с.КарашI ул."Искър"1M

Общинска администрация РоманI гр.РоманI бул. "Хр .Ботев" 1PO-
1P6 

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво летен дъбI с. Камено полеI Гешковото дърво
вековно дърво ясенI с. Камено полеI в центъра
вековно дърво летен дъбI с. Средни ръдI местност Кръста
вековно дърво летен дъбI гр. РоманI местност Корията
вековно дърво церI с. СтояновциI местност Чепленец 
вековно дърво церI с. СтояновциI местност Чепленец 
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вековно дърво летен дъбI с. СтояновциI местност Чепленец 
вековно дърво церI с. СтояновциI местност Ромчовото 
Румен Цветанов ИвановI с.Камено полеI ул."Бузлуджа"1R черницаI с.Камено полеI ул."Бузлуджа"1R
вековно дърво кленI с. СтрупецI местност Струпешка могила - 

отдел XXIII
вековно дърво церI с. СтрупецI местност Струпешка могила - 

отдел XXIII
вековно дърво дива крушаI с. СтрупецI местност Струпешка 

могила - отдел XXIII
вековно дърво летен дъбI с. СтрупецI местност Струпешка 

могила - отдел XXIII
вековно дърво зимен дъбI с. СтрупецI местност Струпешка 

могила - отдел XXIII
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI с.РадовенеI 

ул."Ангел Кънчев"O
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми септември" пункт за изкупуване на охлювиI гр.РоманI 

ж.к."Роман" бл.4Iбх.ВI ет.6Iап.OP
"Кунино Енерджи"АДI гр.РоманI бл.6I ет.1I ап.1R и гр.СофияI 
ул."Силистра" №1PI ет.1I ап.1

ВЕЦ “Кунино” на р.ИскърI земл. с.КуниноI 
производство на електроенергия Eв процес на 
изграждане) х

"ВЕЦ  Долна Бешовица" ЕООДI с.Долна БешовицаI ул. 
"Държанов дол" № P

ВЕЦ “Долна Бешовица” на р.ИскърI земл. 
с.Долна БешовицаI производство на 
електроенергия Eв подготовка за изграждане) х

"ВИП ГРУП"ООДI гр.РоманI ул."Петко Танов" №8 ВЕЦ “Роман” на р.Малък ИскърI земл. гр.РоманI 
производство на електроенергия Eв подготовка 
за изграждане) х

"ИСКЪР P"ЕООДI с. Долна БешовицаI ул."Държанов дол" № P ВЕЦ “Струпец” на р.ИскърI земл. с.СтрупецI 
производство на електроенергия Eв подготовка 
за изграждане) х

"ТУРБОГЕН"ООДI гр.ВрацаI ул."Вардар" № O1 ВЕЦ"Поповица" на р.ИскърI земл. с.Синьо 
бърдоI производство на електроенергия Eв 
подготовка за изграждане) х

ЕТ"Сирил-М - Кирил Пешев"I гр.СофияI ж.к."Суха рек"I 
ул."Емануил Васкидович"I бл.68I вх.ВI ап.11

ВЕЦ “Струпец” на р.ИскърI земл. с.СтрупецI 
производство на електроенергия EРешение по 
преценка ОВОС) х

"М ЕНД М Трейдинг"ООДI гр.СофияI ж.к."Младост"I бл.99I 
вх.ВI ап.PP

ВЕЦ “Синьо бърдо” на р.ИскърI земл. с.Синьо 
бърдоI производство на електроенергия 
(Решение по преценка ОВОС)

х
"РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС-БЪЛГАРИЯ"ООДI гр.СофияI 
ул."Славянска" №1P

ВЕЦ “Струпец” на р.ИскърI земл. с.СтрупецI 
производство на електроенергия EРешение по 
преценка ОВОС) х

"БИОЛИКА ЕНЕРДЖИ" ЕООДI гр.СофияI ул."Любата" № 4-6 ВЕЦ “Караш” на р.Малък ИскърI земл. с.КарашI 
производство на електроенергия EРешение по 
ОВОС) х

"РАЛИЦА 1"ЕООДI гр. ВрацаI ул."Генерал Скобелев №1MI вх.БI 
ап.P

ВЕЦ “Бетани” на р.ИскърI земл. с.Старо селоI 
общ.Мездра и земл. с.Синьо бърдоI общ.РоманI 
производство на електроенергия EРешение 
преценка ОВОС) х

“САДАС” ООДI гр. СофияI 14M4I ж.к. "Гоце Делчев"I бл. 4OI вх. 
ГI ап. 91   

ИП: “Добив на скалнооблицовъчни материали от 
находище “Врачански варовик" в землищата на 
с. КуниноI общ. РоманI обл. Враца и с. РеселецI 
общ. Червен брягI обл. ПлевенI по Алтернатива 
ІІ – редуциране на концесионната площ със 
1M4.816 дка. (намаляване на концесионната 
площ до O99I4P4 дка)I с местоположение: 
общ.РоманI обл.Враца EРешение по ОВОС)

х
«КУНИНО ЕНЕРДЖИ» АДI гр. СофияII ул. «Славянска» № 1P ИП „Изграждане на параклис „Св. Свмчк. 

КиприянI Епископ Картагенски”-попада в ЗЗ 
BGMMM1M14 "Карлуково"
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«КУНИНО ЕНЕРДЖИ» АДI гр. София,ул. «Славянска» № 1P ИП "Разширяване на Долна вада на МВЕЦ 
Кунино в п.и. №№ 191 MMRI 191 MM6I 191 MM9I 191 
M1MI 191 M11I 191 M1OI M6M M6OI M6O M4OI MMM P19 
и MMM P4P в землището на с. КуниноI общ. Роман- 
попада в ЗЗ BGMMM1M14 "Карлуково""

Йохан Петков ЦановаI ул. "Христо Ботев" № 8MI вх. АI ап.1RI гр. 
МездраI общ. Мездра

ИП "Построяване на  жилищна сграда в 
Защитена зона землището на с. Средни рътI общ. 
Роман"-попада в ЗЗ BGMMMMPT4 "Бебреш"

«КУНИНО ЕНЕРДЖИ» АДI СофияI ул. «Славянска» № 1P ИП „Изграждане на Учебно-възстановителен 
център към МВЕЦ „Кунино”-попада в ЗЗ 
BGMMM1M14 "Карлуково"

"Кунино Енерджи" АДI ул. "Славянска" № 1PI гр.София ИП: "Укрепване и защита на част от десния бряг 
на р.ИскърI в земл. на с.КуниноI общ.РоманI 
обл.ВрацаI в близост до МВЕЦ "Кунино" 
/Решение № ВР-4P-ПР/OM1Oг./ х

Теменужка Лазарова КръстеваI ул. "Хр.Ботев" № OI гр.Роман ИП: "Изграждане на овцеферма в с.СтрупецI ПИ 
№ MORM14I земл.с.СтрупецI общ.Роман /Решение 
№ ВР-11-ПР/OM1Oг./

„Завод за хартия”АДI гр. ЧирпанI обл. Стара ЗагораI ул. 
"Промишлена зона"- административна сграда на "Бъдещност" 
АД

„Завод за хартия”АДI гр. МизияI площадка на 
бивше КЦХ-инсталаци за производство на 
хартия и картон х х х х

“Яйца и птици” АДI гр. МизияI "Индустриална зона “Яйца и птици” АДI гр. МизияI инсталация за 
интензивно отглеждане на птици х х х

“Косаня” ЕООДI гр.МизияI ул. "Георги Димитров" №O9 “Косаня” ЕООДI гр.МизияI поземлен имот 
№44PMMT и №44PMM4I търговска дейност с 
ОЧЦМ и съхранение и разкомплектоване на 
ИУМПС х

 “Андонов”ООДI гр.СофияI ж. к. "Стрелбище"I бл. 96I вх. БI ап. 
64

“Андонов”ООДI гр. МизияI територията на бивш 
КЦХI инсталация за рециклиране на пластмаса

х х х х
“Скът-Мизия”АДI гр. МизияI ул. "Д. Чергарска" №1 “Скът-Мизия”АДI гр. МизияI ул. "Д. Чергарска" 

№1I предприятие за производство на брашно
х х

“Езерото” ООДI с. КрушовицаI ул. "Хаджи Димитър" №16 “Езерото” ООДI с. КрушовицаI интензивно 
отглеждане на риба х

ЕТ “Бети-Мирослав Мирчев”I  гр.КозлодуйI ж. к. 1I бл.OI ап. 4R ЕТ “Бети-Мирослав Мирчев”I гр. МизияI ул. "Г. 
Димитров" №9OI автосервиз

“Техарт Комерс” ЕООДI гр.МизияI Индустриална 
зона(площадка на бивш КЦХ)

“Техарт Комерс” ЕООДI гр.МизияI 
Индустриална зона(площадка на бивш КЦХ)I 
цех за екобрикети и екопелети х х

“Кар Транс” ЕООДI гр.МизияI ул. "Л. Каравелов" №TO “Кар Транс” ЕООДI гр.МизияI ул. "Васил 
Левски" №R4I автосервиз

"Пировски” ООДI гр. МизияI ул. "Петър Банков" №1 "Пировски” ООДI гр. МизияI ул. "Баба Тонка" 
№1OI търговска дейност с ОЧЦМI събиране и 
съхранение на ИУМПС и НУБА х

“Текон Инвест” АДI гр. Велико ТърновоI ул. "Велики Преслав" 
№ 4

“Текон Инвест” АДI гр. МизияI площадка на 
бивш КЦХI производство на тетрадки х

Канализационна система и ПСОВ на с. СофрониевоI гр. МизияI 
ул. "Г. Димитров" №OR-OT

Канализационна система и ПСОВ на с. 
СофрониевоI събиранеI отвеждане и пречистване    
на отпадъчни води х

Канализационна система и ПСОВ на с. КрушовицаI гр.МизияI 
ул. "Г. Димитров" №OR-OT 

Канализационна система и ПСОВ на с. 
Крушовица,събиранеI отвеждане и пречистване    
на отпадъчни води х

Склад за РЗП-Крушовица Склад за РЗП-КрушовицаI бивш стопански дворI 
съхранение на препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност

Община Мизия
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“Косаня” ЕООДI гр.МизияI общ.Мизия I ул. "Г. Димитров" №O9 търговец на дребно на бои "Косаня” ЕООДI 
гр.МизияI общ.Мизия I ул. "Петър Атанасов" 
№1R х

ЕТ „Нови-Петя Новева” гр.РусеI ул. "Драган Цанков" №OM търговец на дребно на бои ЕТ „Нови-Петя 
Новева” гр.МизияI ул. "Г. Димитров" №OT х

ЕТ „Стохи-Стоян Пировски”I гр.МизияI ул. "Д. Чергарска" №14 търговец на дребно на бои ЕТ „Стохи-Стоян 
Пировски” ул. "Петър Атанасов" №PR х

 „Видера-9M” ЕООДI гр.МизияI ул. "Цанко Черковски" №4M търговец на дребно на бои „Видера-9M” 
ЕООД,гр.МизияI ул. "Цанко Черковски" №4M х

ЕТ „ММ Мирослав Лазаров”I гр.МизияI ул. "Училищна" №6 търговец на дребно на бои ЕТ „ММ Мирослав 
Лазаров”I  гр.МизияI ул. „В. Левски” № 44I бл. 
„ДЗС”-партер х

“Косаня” ЕООДI  гр. МизияI ул. "Г. Димитров"№O9 бензиностанция “Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. 
"Врачанско шосе" x

“Косаня” ЕООДI  гр. МизияI ул. "Г. Димитров"№O9 бензиностанция “Косаня” ЕООД”I с. 
СофрониевоI ул. "Еделвайс"№1O x

„Рубо Къмпани” ЕООДI гр. МизияI ул. "Цанко Церковски" №P9 търговец на дребно на бои Рубо Къмпани” 
ЕООДI гр. Мизиа I ул. "Александър Якимов" 
№4R х

ЕТ „Параскевов-ЛМ-Цветан Параскевов”Iс. КрушовицаI ул. 
"Минко Костадинов" №4T

търговец на дребно на бои ЕТ „Параскевов-ЛМ-
Цветан Параскевов”I с. КрушовицаI ул. "Минко 
Костадинов" №4T х

ЕТ „ВИИ- Янев”I с. ЛипницаI общ. МизиаI ул. "Г. Димитров 
№OR

търговец на дребно на бои ЕТ „ВИИ- Янев”I с. 
ЛипницаI общ. МизиаI ул. "Г. Димитров №OR

х
ЕТ „Тихи 89-Ивалина Кирилова”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника" 
бл.1OI вх.А1 ет.TI ап.O8

търговец на дребно на бои ЕТ „Тихи 89-Ивалина 
Кирилова”Iс. СофрониевоI общ. МизияI ул. 
"Веслец" №2А х

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-OT Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст "През 
ушите"I гр.Мизия

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-OT Нерегламентирани сметищаI с. ВойводовоI м-ст 
"Декарите" и "До гробищата"

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-OT Нерегламентирани сметищаI с. КрушовицаI м-ст 
”Лъката” и сухото дере на р.Скът

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-OT Нерегламентирани сметищаI с. ЛипницаI м-ст 
”Кривчов връх” и м-ст ”Траншеите”

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-OT Нерегламентирани сметищаI с. СофрониевоI до 
пазараI до стадионаI до пътя за с.Крушовица

“Коритата”-защитена местностI с.СофрониевоI Община Мизия “Коритата”-защитена местностI с.СофрониевоI 
Община Мизия

“Данева могила”-защитена местностI с.СофрониевоI Община 
Мизия

“Данева могила”-защитена местностI 
с.СофрониевоI Община Мизия

Общинска администрация МизияI гр. МизияI ул. "Георги 
Димитров" № OR-OT

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво летен дъбI с. ЛипницаI местност Тепето
вековно дърво летен дъбI с. ЛипницаI местност Бързината
вековно дърво летен дъбI с. ЛипницаI местност Бързината
вековно дърво летен дъбI с. Липница
вековно дърво летен дъбI с. СофрониевоI III стопански двор
вековно дърво летен дъбI с. СофрониевоI Данева могила
вековно дърво летен дъбI с. СофрониевоI Лазаровци
вековно дърво летен дъбI с. СофрониевоI Лазаровци
вековно дърво летен дъбI с. СофрониевоI Лазаровци
вековно дърво летен дъбI с. СофрониевоI Лазаровци
вековно дърво летен дъбI гр. МизияI Комбинат за целулоза и 

хартия
вековно дърво летен дъбI гр. МизияI Комбинат за целулоза и 

хартия
вековно дърво летен дъбI гр. МизияI Комбинат за целулоза и 

хартия

102



х

х

х

х

х

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

103



Любен Трифонов КарантийскиI гр. Мизия летен дъбI гр. МизияI в двора на Любен 
Трифонов Карантийски

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI гр.МизияI 
ул."Петър Атанасов"4P

"Асет-M8-Интернешънъл"ЕООДI с.СофрониевоI ул."Гаврил 
Генов"P8

пункт за изкупуване на охлювиI с.СофрониевоI 
ул."Пирин"19

"Ралица" ЕООДI гр.ВрацаI ул."Ген.Скобелев" №1MI вх.бI ап.P4 ВЕЦ “Ралица І” на р.ОгостаI земл. с.СофрониевоI 
производство на електроенергия Eразрешително 
за водоползване)

х
"СОЛАР ЦВЕТКОВА OM1M" ЕООДI ж.к. "O"I бл.44I ет.TI ап.19I 
гр. КозлодуйI общ. КозлодуйI обл. Враца

ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за 
поземлени имоти №MMMM84 и №MMMM8TI в м. 
"Гладно поле" в земл. на с. СофрониевоI общ. 
МизияI обл. Враца за изграждане на 
фотоволтаична  електроцентрала EРешение 
преценка ЕО) х

Маруся Красимирова ДимитроваI с.ЛипницаI ул."Дунав" №8I 
общ.МизияI обл.Враца

ИП: “Изграждане на автосервизI битова сграда и 
паркинг до RM паркоместа” в с.ЛипницаI 
общ.МизияI обл.Враца

Община МизияI ул. "Георги Димитров"I № OR-OT ИП "„Възстановяване проводимостта на р. Скът 
в границите на регулацията на с. КрушовицаI 
общ. Мизия”в земл. на с. КрушовицаI 
общ.Мизия"-попада в ЗЗ BGMMMMRM8 "Река Скът"

Община МизияI ул. "Г.Димитров" № OR-OT ИП: "Изграждане на ПСОВI канализационна 
мрежа и съпътстващата я водопроводна мрежа 
на територията на гр.Мизия" /Решение № ВР-T-
ПР/OM1Oг./ х

ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”I с. Борован ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”I с. МалорадI 
мелница

„Димитър Първанов” ЕООДI гр. ВрацаI бул. Никола Войводов" 
№P6

цех за месопреработка „Димитър Първанов” 
ЕООДI  с. МалорадI общ. БорованI ул."Хр. 
Ботев" №PM х х х

“Петрол” АДII код P11MI гр. София,бул. "Черни връх"№4P Бензиностанция “Петрол” АДI с. Борован х
ПК „Орач”I с. БорованI ул."Славко Ценов" №6 търговец на дребно на бои ПК „Орач”I с. 

БорованI ул."Славко Ценов" №6 х
ЕТ „Цими-Цв. Драганинска”с. БорованI ул. "Ангел Йошков"№5 търговец на дребно на бои ЕТ „Цими-Цв. 

Драганинска”I с. БорованI ул. "Ангел 
Йошков"№R х

ЕТ „Миро-98-Методи Стефанов-Станимир"I с. БорованI ул. 
"Ботева алея" №P 

търговец на дребно на бои ЕТ „Миро-98-Методи 
Стефанов-Станимир"I с.БорованI ул. "Славко 
Ценов" -автобусна спирка х

ЕТ „Венко Христов”I гр. ВрацаI ул. "Раковски" №1T търговец на дребно на бои ЕТ „Венко Христов”I 
с. БорованI ул. "Хр. Смирненски" №1P

х
ЕТ „Шинто- Любомир Къчов Горановски”I гр. ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №1PА

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто- 
Любомир Къчов Горановски”I с. МалорадI общ. 
БорованI парка до кметството х

“Михаил Марковски – MT” ЕООДI с. ДобролевоI ул. "Шинтява" 
№P

търговец на дребно на бои “Михаил Марковски 
– MT” ЕООДI с. ДобролевоI общ. БорованI 
ул."Благой Монов" х

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Спрени от експлоатация Депа за БО в 
местностите "Слатина"I "Сладурковец"I до 
Нивянинско шосе и до Малорадско шосе

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентирани сметищаI с. ДобролевоI двора 
на І-ви стопански дворI до бившата варница и до 
Илия Клеевски

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентилани сметищаI с. НивянинI бивши 
силажни ями

Община Борован
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Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентирани сметищаI с.СираковоI под 
кошарите

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентирани сметищаI с. МалорадI м-ст 
"Нечова падина"I м-ст "Найденова локва" EІІІ-ти 
стопански двор) и край ракетната площадка

ЕТ"Валентин Петров - Варовик"I с.БорованI ул."Р. Трифонов" 
№4

ЕТ"Валентин Петров - Варовик"I с.БорованI цех 
за обработка на скални произведения

„КООП и КО”ООД
гр.ВрацаI ул. ”Антим I”O

билкозаготвителен пункт с.БорованI Девенско 
шосе

Общинска администрация БорованI с.БорованI ул. "Иван Вазов" 
№ 1

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво летен дъбI с. ДобролевоI местност Клонето
Диана Николова ГеноваI гр.ВрацаI ул."Христанчо Матов"1I ап.O орехI с. ДобролевоI ул."Благой Монов"PP

вековно дърво брястI с. НивянинI парка
вековно дърво цер "Бецинското дърво"I с. БорованI местност 

Барата
вековно дърво цер "Стояново дърво"I с. МалорадI местност 

Братовица
вековно дърво черницаI с. БорованI в двора на ОУ"Св.Св. 

Кирил и Методи"
Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI с.БорованI 

ул."Цено Митов"O4
ЕТ "Христо Христов - Цвети OMM8"I с. БорованI общ. БорованI 
ул. "Опълченска" №OO

ИП "Разкриване на площадка за изкупуване на 
ОЧЦМ в ПИ №OROM1RI м-ст "Нешолец"I земл. на 
с. Борован" х

Цветослав Цонев ЦветковI ул. "Петър Гевезлийски" № 8I 
с.МалорадI общ.Борован

ИП: "Изграждане на овчарник за ORM бр. 
животниI кв.OOБI УПИ II по плана на с.МалорадI 
общ.Борован /Решение № ВР-1O-ПР/OM1Oг.

"Милето 6T" ЕООДI с.СираковоI ул."П.Р.Славейков"№ O1I 
общ.Борован

ИП: "Изграждане на птицеферма с алтернативна 
система за отглеждане на кокошки носачки в ПИ 
№ MTTMM1I земл.с.ДобролевоI общ.Борован" 
/Решение № ВР-1P-ПР/OM1Oг./

ЕТ „ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ-ВАРОВИК” „Изграждане на каменоделски цех-вътрешно 
преустройство на съществуваща сграда”I ПИ № 
OR1MM6I землището на с.Борован

 "Дайрект Петролеум България" ЕООДI гр.София ИП: "Разработка и усвояване на газокондензатно 
находище "Койнаре"I в блок "А-Ловеч"I 
включващо четири участъка: "Борован"I 
"Враняк"I "Девенци" и "Садовец" EРешение по 
ОВОС) х

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Склад за взривни материали в с.Манастирище
х х

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Кариера за скалнооблицовачни материали 
“Манастирище”I земл. с.Манастирище

„Гущерски” ЕООДI с. ХайрединI ул. „Георги Димитров” бензиностанция „Гущерски” ЕООДI с. 
Хайредин,ул. „Георги Димитров” x

“Лечови” ООДI  с. ХайрединI ул. "Рила"№P бензиностанция “Лечови” ООДI  с. ХайрединI 
ул. "Георги Димитров" x

"Димитринка Иванова" ЕООДI ул. "Д. Чергарска"I №1I с. 
ХайрединI общ. Хайредин /бившо ЕТ „Ай Ви Джи-Иво Геров”/

търговец на дребно на бои "Димитринка 
Иванова" ЕООДI ул. "Д. Чергарска"I №1I с. 
ХайрединI общ. Хайредин х

ЕТ „Краси-Красимира Градинарска” с. МихайловоI общ. 
ХайрединI ул. "Ломско шосе" №14

търговец на дребно на бои ЕТ „Краси-Красимира 
Градинарска” с. МихайловоI общ.ХайрединI ул. 
"Г. Димитров" х

“Тозари” ЕООДI гр. БотевградI ул. "Витоша" №OMI вх.АI ет.6I 
ап.P1

търговец на дребно на бои “Тозари” ЕООДI с. 
РогозенI ул. "9-ти септември" №8 х

Община Хайредин
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“Крйчсов”ЕООД I гр.ВарнаI ул.”Г.С.Раковски”4P билкозаготвителен пункт с.Бързина
Общинска администрация ХайрединI с.ХайрединI ул. "Червена 
армия" O4

издаване на позволителни за събиране на 
лечебни растения

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

вековно дърво летен дъб,с.МанастирищеI местност Горно и 
долно ливаде

ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,с.МанастирищеI пътя Монтана - 
Оряхово

ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,с.МанастирищеI пътя Монтана - 
Оряхово

ИА"Пътища"I Областно пътно управление - Враца летен дъб,с.МихайловоI пътя Монтана - Оряхово

вековно дърво летен дъб "Джанголско дърво"I с. РогозенI 
местност Турските лъки

вековно дърво летен дъб "Вълчиновско дърво"I с. РогозенI 
местност Турските лъки

вековно дърво летен дъб "Драганово дърво"I с. РогозенI 
местност Високо поле

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI с.ХайрединI 
ул."Димитър Благоев"R

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI с.Манастирище

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I вх.ЕI ап.1O9 пункт за изкупуване на охлювиI с.РогозенI 
ул."Маршал Толбухин"O

Канализационна система на с. ХайрединI с. ХайрединI ул. "Г. 
Димитров" №1PR

Канализационна система на с. ХайрединI 
събиране и отвеждане на отпадъчни води х

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги Димитров" №1PR Спрени от експлоатация Депа за БО в 
местностите "Долен край" и "Киков брод"I 
с.Хайредин

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги Димитров" №1PR Нерегламентирани сметищаI с.БотевоI м-ст 
"Градините" и под гробищата

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги Димитров" №1PR Нерегламентирани сметищаI с.БързинаI м-ст 
"Вехтарски мост" и до я. "Бързина"

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги Димитров" №1PR Нерегламентирани сметищаI с.МанастирищеI м-
ст "Скотовъден двор" и до гробищата

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги Димитров" №1PR Нерегламентилани сметищаI с.МихайловоI зад 
бензиностанцията и до базата на ОПУ

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги Димитров" №1PR Нерегламентирани сметищаI с.РогозенI м-ст 
"Турски кладенец" и до ромската махала

"МВЕЦ  БАНЯ"ООДI гр. ПловдивI ул."Цар Борис ІІІ 
Обединител" №18АI ет.1I ап.O

МВЕЦ „Михайлово” на р.ОгостаI земл. с. 
МанастирищеI производство на електроенергия 
(разрешително за водоползване)

х
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"ЕЛЕНА БИЛД"ООДI гр.СофияI ул."Севастократор Калоян" № 
49I район Витоша

МВЕЦ „Елена” на р. ОгостаI земл. с. ХайрединI 
производство на електроенергия Eразрешително 
за водоползване)попада в ЗЗ "Златията"

х
"РИМПЕВ И СИЕ"ООДI гр. БерковицаI ул."КОМ" № OM ВЕЦ “Манастирище” на р.ОгостаI земл. 

с.МанастирищеI производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) х

"ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООДI гр.СофияI район Красно селоI 
ул."Св. Иван Рилски" № 64

МВЕЦ „Огоста 4” Eруслов тип) на р.ОгостаI 
земл.с.СофрониевоI общ.Мизия и земл.с. 
ХайрединI производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) попада в ЗЗ "Река 
Огоста" х

"ИНТЕРФИШ -ХАЙРЕДИН"ООДI с.Хайредин,ул."Георги 
Димитров"№ 9OIобл.Враца

ИП: "Изграждане на предприятие за 
консервиране на първично преработена риба на 
територията на с.Хайредин" EРешение преценка 
ОВОС) х

 „Монолит” АДI гр. МонтанаI ул. "Извора" № 4R ИП: "Годишен работен проект за търсене и 
проучване на скално-облицовъчни материали в 
площ „Хайредин”I с. ХайрединI общ. ХайрединI 
обл. Враца

“Врачански Балкан”I код: BGMMMM166 Eза местообитанията) и 
BGMMMOMRPEза птиците) - Враца Eзем. на с.Бели ИзворI гр.ВрацаI 
с.ЛютаджикI с.ЗгориградI с.ПаволчеI с.Челопек)I Мездра 
(с.ОчиндолI с.ЕлисейнаI с.ЗвериноI с.Люти брод)I Криводол 
(с.Краводер и с.Главаци)

“Врачански Балкан”I код: BGMMMM166 Eза 
местообитанията) и BGMMMOMRPEза птиците) - 
Враца Eзем. на с.Бели ИзворI гр.ВрацаI 
с.ЛютаджикI с.ЗгориградI с.ПаволчеI с.Челопек)I 
Мездра Eс.ОчиндолI с.ЕлисейнаI с.ЗвериноI 
с.Люти брод)I Криводол Eс.Краводер и 
с.Главаци)

“Карлуковски карст”I код: BGMMMMPPO Eза птиците)- Роман 
(с.КуниноI с.Камено полеI с. Долна Бешовица)I Мездра Eс. 
Г.Бешовица)I Бяла Слатина Eс. Драшан)

“Карлуковски карст”I код: BGMMMMPPO Eза 
птиците)- Роман Eс.КуниноI с.Камено полеI с. 
Долна Бешовица)I Мездра Eс. Г.Бешовица)I Бяла 
Слатина Eс. Драшан)

“Златията”I код: BGMMMOMM9 Eза птиците) - Козлодуй Eгр. 
КозлодуйI с.Крива бараI с. БутанI с. ГложенеI с. Хърлец)I 
Хайредин Eс.ХайрединI с. МанастирищеI с. Михайлово)

“Златията”I код: BGMMMOMM9 Eза птиците) - 
Козлодуй Eгр. КозлодуйI с.Крива бараI с. БутанI 
с. ГложенеI с. Хърлец)I Хайредин Eс.ХайрединI с. 
МанастирищеI с. Михайлово)

“Искърски пролом – Ржана”I код: BGMMM1M4O Eза 
местообитанията)- Мездра E ЕлисейнаI ОселнаI ИгнатицаI 
ЗвериноI ЛютибродI Люти долI Зли дол)

“Искърски пролом – Ржана”I код: BGMMM1M4O Eза 
местообитанията)- Мездра E ЕлисейнаI ОселнаI 
ИгнатицаI ЗвериноI ЛютибродI Люти долI Зли 
дол)

“Карлуково”I код: BGMMM1M41 Eза местообитанията) - Роман 
(с.КуниноI с.Камено полеI с. Долна БешовицаI с.РадовенеI с. 
Стояновци)I Мездра Eс. Г.Бешовица и с. Цаконица)I Бяла 
Слатина Eс. Драшан и с. Габъре)

“Карлуково”I код: BGMMM1M41 Eза 
местообитанията) - Роман Eс.КуниноI с.Камено 
полеI с. Долна БешовицаI с.РадовенеI с. 
Стояновци)I Мездра Eс. Г.Бешовица и с. 
Цаконица)I Бяла Слатина Eс. Драшан и с. Габъре)

“Бебреш”I код: BGMMMMPT4 Eза местообитанията)- Роман Eс. 
КарашI с.Средни рът) “Бебреш”I код: BGMMMMPT4 Eза местообитанията)- 

Роман Eс. КарашI с.Средни рът)
“Божия мост- Понора”I код: BGMMMMR94 Eза местообитанията)- 
Враца Eземл.с.Чирен)

“Божия мост- Понора”I код: BGMMMMR94 Eза 
местообитанията)- Враца Eземл.с.Чирен)

“Божите мостове”I код: BGMMMM48T Eза местообитанията)- Враца 
(с Лиляче)

“Божите мостове”I код: BGMMMM48T Eза 
местообитанията)- Враца Eс Лиляче)

“Остров”I код: BGMMMMPP4 Eза местообитанията) - Оряхово Eс. 
ЛесковецI с. СелановциI с. ГаловоI с. Остров)

“Остров”I код: BGMMMMPP4 Eза местообитанията) - 
Оряхово Eс. ЛесковецI с. СелановциI с. ГаловоI с. 
Остров)

“Козлодуй”I код: BGMMMMROT Eза местообитанията) - Козлодуй 
(гр.Козлодуй)

“Козлодуй”I код: BGMMMMROT Eза 
местообитанията) - Козлодуй Eгр.Козлодуй)

“Островска степ – Вадин”I код: BGMMMMRO8 Eза 
местообитанията) - Оряхово Eс.Остров и с. Горни Вадин)

“Островска степ – Вадин”I код: BGMMMMRO8 Eза 
местообитанията) - Оряхово Eс.Остров и с. Горни 
Вадин)

НАТУРА "OMMM"
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“Острови Козлодуй”I код: BGMMMMRPP Eза местообитанията) - 
Козлодуй Eгр.Козлодуй)

“Острови Козлодуй”I код: BGMMMMRPP Eза 
местообитанията) - Козлодуй Eгр.Козлодуй)

“Каленска пещера ”I код: BGMMMM6M1 Eза местообитанията)- 
Мездра Eс. КаленI с.Тишевица)

“Каленска пещера ”I код: BGMMMM6M1 Eза 
местообитанията)- Мездра Eс. КаленI 
с.Тишевица)

“Река Огоста”I код: BGMMMM614 Eза местообитанията) - Козлодуй 
(с. ХърлецI с. ГложенеI с. БутанI с. Крива бара)I Мизия Eгр. 
МизияI с. Софрониево)I Оряхово Eгр.Оряхово)

“Река Огоста”I код: BGMMMM614 Eза 
местообитанията) - Козлодуй Eс. ХърлецI с. 
ГложенеI с. БутанI с. Крива бара)I Мизия Eгр. 
МизияI с. Софрониево)I Оряхово Eгр.Оряхово)

„Билерниците”I код: BGMMMMR9P Eза местообитанията) - 
Криводол Eс. Ботуня)

„Билерниците”I код: BGMMMMR9P Eза 
местообитанията) - Криводол Eс. Ботуня)

“Река Скът”I код: BGMMMMRM8 Eза местообитанията) - Мизия Eс. 
СараевоI гр. МизияI с. ВойводовоI с. КрушовицаI с. Липница)I 
Бяла Слатина Eс. ГаличеI с. АлтимирI с.Търнава)

“Река Скът”I код: BGMMMMRM8 Eза 
местообитанията) - Мизия Eс. СараевоI гр. 
МизияI с. ВойводовоI с. КрушовицаI с. 
Липница)I Бяла Слатина Eс. ГаличеI с. АлтимирI 
с.Търнава)

„Портитовци – Владимирово”I код: BGMMMMR1T Eза 
местообитанията) - Криводол Eс.Градешница) „Портитовци – Владимирово”I код: BGMMMMR1T 

(за местообитанията) - Криводол Eс.Градешница)

Общ брой обекти: 1MOO бр.
Планирани за контрол през OM1P г.: T16 бр.
От тях:

Забележка: 
Със знак „х” се отбелязва по кои закони и наредби се контролират от РИОСВ обектите.

1RP бр. подлежат на контрол по O и повече компоненти на околната среда и факториI които им въздействат
Комплексни проверки ще бъдат извършени на 1MM бр. обекта
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“Холсим EБългария)” АДI с. Б. ИзворI общ.Враца “Холсим EБългария)” АДI с. Б. ИзворI  
завод за производство на цимент

среден 1 O M P 1
Трошачна инсталация и ремонтна работилница с 
автомивка на кариера за варовик "Лиляче" на 
"Холсим(България)" АДI с. Бели ИзворI общ. Враца

Трошачна инсталация и ремонтна 
работилница с автомивка на кариера 
за варовик "Лиляче" на 
"Холсим(България)" АДI с. Лиляче нисък O

Кариера за варовик "Лиляче" на 
"Холсим(България)"АДI с. Бели ИзворI общ. Враца

Кариера за варовик "Лиляче" на 
"Холсим(България)"АДI с. Лиляче среден O

Кариера за мергел на "Холсим(България)"АДI с. Бели 
ИзворI общ. Враца

Кариера за мергел на 
"Холсим(България)"АДI м-ст "Гюрови 
кори" в земл. на с.Бели Извор

среден
“Вратица-Враца”АДI ул. "Индустриална" №TI гр. 
Враца

“Вратица-Враца”АДI гр. ВрацаI 
инсталация за предварителна 
обработка и багрене на текстил среден 1 1 O P 1 1

„Доверие Енергетика” АДI гр.ВрацаI 
ул."Индустриална" №T

„Доверие Енергетика” АДI гр.ВрацаI 
ул. "Индустриална" №8I парова 
централа нисък 1

наименование на фирмата EЮЛI ЕТ) седалище и 
адрес на управлениеI 

Област ВРАЦА
Община Враца

Таблица O. Списък на планираните обекти за контрол през OM1P година. 

наименоване на обектI населено 
мястоI дейност

Риск на обекта 
(високI 

среден,нисък)

Закон за опазване на 
околната среда Закон за чистотата на атмосферния въздух ЗЗВВХВС
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СВ”Феникс” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Иванка Ботева" 
№OO I ет. P

СВ”Феникс” ЕООДI с. МраморенI 
инсталация за интензивно отглеждане 
на птици нисък 1 1 1 1

"ВИН" ООДI ул. "Тектилец" №RI гр. Враца "ВИН" ООДI ул. "Тектилец" №RI гр. 
ВрацаI площадка за изкупуванеI 
съхранение и търговска дейност с 
отпадъци среден

“Й. Кръстителски – Джордан OMM1” ЕООДI ул. "Алеко 
Константинов" №O гр.ВрацаI общ.Враца

“Й. Кръстителски – Джордан OMM1” 
ЕООДI ул. "Тектилец" №RI гр. ВрацаI 
площадка за изкупуванеI съхранение и 
търговска дейност с отпадъци

среден
“Центромет” АДI гр. ВрацаI ул. "Никола Вапцаров" 
№9 

"Центромет” АДI гр. ВрацаI ул. 
"Никола Вапцаров" №9I леярна за 
черни метали среден M M 1 1

“Враца-Старт” АДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №O “Враца-Старт” АДI гр.ВрацаI ул. 
"Шипка" №OI леярна на черни метали

среден M
“Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Васил Кънчов" №TO “Ивагус” ЕООДI кланица и цех за 

месопреработкаI гр.ВрацаI ул. 
"Криводолско шосе" среден M 1

"Чистота Балкани" ЕООДI гр. СофияI ж.к. "Витоша"I 
бл.TI ап.6

"Чистота Балкани" ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "Шипка" №OI площадка за 
изкупуванеI съхранение и 
оползотворяване на отпадъци среден

ДП “СВ” гр. ВрацаI ул. "Вежин" №O ДП “СВ” - бетонов възелI гр. ВрацаI 
Източна промишлена зона нисък 1

“Лалов и Вачев” ЕООДI гр. СофияI бул. "Проф. 
Цветан Лазаров" №1PI ет.PI офис PM1

“Лалов и Вачев” ЕООД - цех за 
месопреработка - гр. ВрацаI 
Хранително-вкусова зона нисък 1 1 1

“Автобусни превози”I гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" 
№6P

“Автобусни превози”I гр. ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" №6PI пътнически 
превози нисък 1

"Екопроект" ООДI м-ст "Пискавец"I гр. Враца Регионално депо за неопасни 
отпадъци Враца – МездраI м-ст 
"Пискавец"I в земл. на гр. ВрацаI общ. 
Враца среден 1   1 1 P

„Млечен Рай – O”ООД I гр.СофияI ул. "Добруджански 
край" №1I вх. АI ет.RI ап.1P

„Млечен Рай – O”ООДI кв. БистрецI 
гр. ВрацаI предприятие за 
млекопреработка висок 1 1 1 P

“Свежест” ООД - гр. Враца Западна промишлена зона “Свежест” ООД - гр. Враца Западна 
промишлена зонаI производство на 
натриев хипохлорид. среден 1

“O –ри юни”I ул. "Христо Смирненски" №OI гр. Враца “O –ри юни”I ул. "Христо 
Смирненски" №OI гр. ВрацаI 
производство на калъпи за обувната 
промишленост нисък

“Консорциум Агробизнес” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хр. 
Смирненски" №6 

“Консорциум Агробизнес” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. " Хр Смирненски" № 6I 
мелница нисък

“ВРЗ Вола” ЕАДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола” ЕАДI гр. ВрацаI 
производство на метални конструкции 
за енергетиката нисък M M 1 1

“ВРЗ Вола ЕКО" ЕАДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола ЕКО" ЕАДI гр. ВрацаI 
производство на метални контейнери

нисък M 1
„ЗММ-Враца” АДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №1O „ЗММ-Враца” АДI гр. ВрацаI 

производство на металорежещи 
машини нисък M M M 1 1
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"Мотор" АДI гр. ВрацаI бул. "Христо Ботв" №RM Мотор АДI гр. ВрацаI бул. "Христо 
Ботв" №RMI производство на резервни 
части нисък

"Ромтекс-P ЕС" ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" №P Ромтекс-P ЕС ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Илинден" №PI производство на 
електронни и електромеханични 
продукти нисък

“Стройкерамика”АДI гр. МездраI ул. "Любен 
Каравелов" №P8

“Стройкерамика”АДI гр. ВрацаI 
Източна промишлена зонаI 
производство на керамични изделия

нисък 1 1 1 1
“Вега MP”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 1PI вх.ЖI ап. 
188

“Вега MP”I гр. ВрацаI Западна 
промишлена зонаI леярна за цветни 
метали среден

“РТР” ООДI гр. ВрацаI ул. "Алеко Константинов" 
№11I ап. O

“РТР” ООДI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI леярна за черни 
метали среден M

„Анди”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх Йосиф" 6RI вх. ВI 
ап. PR

„Анди”ЕООДI гр.ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I срещу КАТI автосервиз и 
автомивка среден 1

СД ”Тостор”I гр. ВрацаI ул. "Хр. Ботев" P1I вх А ап 1 СД ”Тостор”I гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI събиране и 
съхранение на хартиени и 
пластмасови отпадъци среден

ЕТ ”Стоян Викторов”I земл. с. МраморенI общ. ВрацаI 
птицеферма

ЕТ ”Стоян Викторов”I земл. с. 
МраморенI общ. ВрацаI птицеферма нисък

"РИНО СИСТЕМС" ООДI гр. ВрацаI ул. "Грънчарска" 
№6

"РИНО СИСТЕМС" ООДI гр. ВрацаI 
ул. "Илинден" №1MI производство на 
ПВС и алуминиева дограма

нисък
"ЙОНАСИ" ООДI гр. ВрацаI ул. "Вардар" №1RI бл. 6I 
ап. P8

"ЙОНАСИ" ООДI гр. ВрацаI площадка 
ОКСI събиране и съхранение на 
пластмасови и хартиени опаковки

нисък
„Чех Пласт”ООДI гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. 6PI 
вх. АI ап. 6

„Чех Пласт” ООДI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI производство на 
дограма нисък

„Българска леярна”ООДI гр.ВрацаI ул "Околчица" №O „Българска леярна” ООДI гр. ВрацаI 
Източна промишлена зонаI леярна за 
черни метали среден M

“Металкоминвест” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Илия 
Кръстеняков" № 14I ап. 4T

“Металкоминвест” ЕООДI гр. ВрацаI 
Западна промишлена зонаI събиранеI 
съхранение и търговия с метални 
отпадъци среден

„Ровотел Стийл”I гр. СофияI район Нови ИскърI кв. 
КурилоI ул. "Кременица" №O

„Ровотел Стийл”I гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI събиранеI 
съхранение и търговия с метални 
отпадъци среден

„Акумитрейд”ЕООДI гр. ВрацаI ул "Вестителя" № P6I 
ап. O

„Акумитрейд”ЕООДI гр. ВрацаI  ул. 
"Илинден" №4I автоцентър нисък

“Металтранс OMMR” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хан 
Аспарух" №O4 

“Металтранс OMMR” ЕООДI гр. ВрацаI 
Промишлена зона ул. "Шипка"I 
събиранеI съхранение и търговия с 
метални отпадъци среден

“АЖМ-Груп “ ЕООД гр. ВрацаI ул "Георги 
Апостолов" №8

“АЖМ-Груп “ ЕООД гр. ВрацаI ул 
"Георги Апостолов" №8I събиранеI 
съхранение и търговия с метални 
отпадъци среден
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“Екорек България” ЕООДI с.Бели ИзворI община 
Враца

“Екорек България” ЕООДI с.Бели 
ИзворI община ВрацаI транспорт на 
отпадъци среден

ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”I гр.ВрацаI ул. "Трайко 
Китанчев" №T

ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”I 
гр.ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №1OOI 
автосервиз нисък

“ПГ OMMO” ЕООД гр. ВрацаI ул. "Илия Кръстеняков" 
№16I вх. ВI ап. T1

“ПГ OMMO” ЕООД гр. ВрацаI 
Оряховско шосеI автосервиз нисък

‘Боди М Травъл’ OOД гр. ВрацаI ул. "Полковник 
Кетхудов" №PP

‘Боди М Травъл’ OOД гр. ВрацаI ул. 
"Илинден"I транспортни услуги нисък 1

“ИВД – Ауто” ЕООДI гр.СофияI ул. "Нишава"I №1MR “ИВД – Ауто” ЕООДI гр.ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I при бл. 1PI автосервиз нисък

“БКС ВрацаI ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Георги Апостолов" 
№1P

“БКС ВрацаI ЕООДI територията на 
общ. ВрацаI събиране и транспорт на 
битови отпадъци среден

„Галактика MP” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Хаджи 
Димитър"№1P

„Галактика MP” ЕООДI гр.ВрацаI ул. 
"Складова"№6- производство на 
бетонови и строителни материали нисък O 1 1

“Тошев М 6P” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден" №1M “Тошев М 6P” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Илинден" №1MI мебелен цех нисък M M

“М-Трайдинг” EООД гр.ВрацаI ул. "Хр. Ботев" №41 “М-Трайдинг” ООД гр.ВрацаI ул. 
"Хр.Ботев" №41I хим.чистене нисък 1

“Атамар”ООД общ. ВрацаI с. ПаволчеI ул. "Хр Ботев" 
№ R4

“Атамар”ООД с. ПаволчеI ул. "Батак"I 
мебелен цех нисък O

“Булгартрансгаз” ЕАДI гр. СофияI ж.к. "Люлин O"I ул. 
"Панчо Владигеров" №66

“Булгартрансгаз” ЕАДI с. ЧиренI общ. 
ВрацаI преносI транзитен пренос и 
съхранение на природен газI и 
ведомствена бензиностанция висок 1 M M P 1

“Нафтекс Петрол”ЕООД Eпетролна база-Враца)I гр. 
ВарнаI ул. “Братя Миладинови”№OOА

“Нафтекс Петрол” ЕООДI петролна 
базаI гр.ВрацаI Обработка,вносI износI 
пласментно-снабдителна и търговска 
дейност с петрол и петролни продукти

висок 1 1
“Чимбидиум” ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" 
№6T

“Чимбидиум” ЕООДI гр. ВрацаI бул. 
"Мито Орозов" №6TI шивашко 
предприятие нисък

“Враца-Стил” АДI гр. ВрацаI бул. "Мито Орозов" №6R “Враца-Стил” АДI гр. ВрацаI бул. 
"Мито Орозов" №6RI шивашко 
предприятие нисък

„Софи” ООДI гр. ВрацаI ул. "Веслец" №14I ап. R „Софи” ООДI гр. ВрацаI Западна 
промишлена зонаI производство на 
спирачни накладки нисък M 1

“Сирена Стил” ООДI гр. ВрацаI ул. "Константин 
Фотинов"I №OI вх. Б ап. 8

“Сирена Стил” ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" №O8I шивашко 
предприятие нисък

ЕТ “Надя Гладнишка”I гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" 
№ 1OM

ЕТ “Надя Гладнишка”I гр. ВрацаI ул. 
"Васил Кънчов" № 1OMI 
дървообработващо предприятие нисък

ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АДI гр. ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" №18

ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АДI 
гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" №18I 
производсво на метални и дървени 
изделия по поръчка нисък M 1 M

ЕТ „КАМ-Никола Стойков”I гр. СофияI район 
ТриадицаI ж.к. "Гоце Делчев"I бл. OR1I вх. ГI ап. T4

ЕТ „КАМ-Никола Стойков” I гр. 
ВрацаI ул."Шипка" №TI производство 
на мебели нисък 1 M 1 M

“Екобулсорт” ЕАДI гр. СофияI район ЛюлинI 
ул."Банско шосе" №1P

“Екобулсорт” ЕАДI гр. ВрацаI 
Хранително-вкусова зонаI събиране и 
транспорт на хартиени и пластмасови 
отпадъци среден
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“Р.Б.О.” ООДI гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" №T9 “Р.Б.О.” ООДI гр. ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №T9I шивашко преприятие нисък

“Галакси Плаза”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Пенчев" 
№1

“Галакси Плаза” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Георги Апостолов" №6MI 
производсво на метални и дървени 
изделия по поръчка нисък M M

“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Георги Димитров" 
№O9

“Косаня” ЕООДI гр.ВрацаI Източна 
промишлена зонаI събиранеI 
съхранение и търговия с метални  
отпадъци среден

"Затвора - Враца"I гр.ВрацаI ул. "Безименна" №P Затвора - ВрацаI ул. "Безименна" №PI 
галваничен цех и мебелен цех среден O 1

„Технос” ООДI гр.СофияI р-н "Илинден"I бул."Вълчо 
Иванов" №O8I бл. PRP-Б-9M

„Технос” ООДI гр.ВрацаI кв."Кулата"I 
парцел №TI рециклиране на среден M

„БДМ Ауто”I гр.ВрацаI жк."Медковец"I ул."Стефанка" 
№T

„БДМ Ауто”ООДI гр.ВрацаI 
ул."Криводолско шосе"I автосервизна 
дейност нисък

ЕТ “Ангел Димитров-OMMM” гр. ВрацаI ул. "Вестител" 
№ P6I ап.6

ЕТ “Ангел Димитров-OMMM”I гр. ВрацаI 
ж.к. "Дъбника" до РУМI автосервиз

нисък
“ОДПФЗС”ЕООДI стационарI гр. ВрацаI ул. "Ген 
Леонов" №9P

“ОДПФЗС”ЕООДI стационарI гр. 
ВрацаI ул. "Ген Леонов" №9P нисък

„ОДКВЗС” – гр.ВрацаI  бул. "O Юни"  №68 „ОДКВЗС” – гр.ВрацаI  бул. "O Юни" 
68I лечебно заведение нисък

„КОЦ”I стационарI гр.Враца бул. "O Юни" №68 „КОЦ”I стационарI гр.Враца бул. "O 
Юни" №68 нисък

"ДМСГД"I гр. ВрацаI ул. "Средна гора" №1 "ДМСГД" - гр. ВрацаI ул. "Средна 
гора" №OI здравно заведение нисък

"МЦ САНИТА" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Втори юни" 
№64

"МЦ САНИТА" ЕООДI гр. ВрацаI бул. 
"Втори юни" №6RI здравно заведение

нисък
"МЦ СВ. АНА" ООДI гр. ВрацаI бул. "Демокрация" 
№1T

"МЦ СВ. АНА" ООДI гр. ВрацаI бул. 
"Демокрация" №18I здравно заведение

нисък
"ДКЦ-І-Враца" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Втори юни" 
№66

"ДКЦ-І - Враца" ЕООДI гр. ВрацаI 
бул. "Втори юни" №6TI здравно 
заведение нисък

"ЦСМП"I гр. ВрацаI бул. "Втори юни" №68 "ЦСМП" - гр. ВрацаI бул. "Втори юни" 
№69I здравно заведение нисък

"ОДПЗС" ЕООДI гр. ВрацаI ул."Беласица" №1 "ОДПЗС" ЕООДI гр. ВрацаI 
ул."Беласица" №OI здравно заведение

нисък
„МБАЛ”I гр.ВрацаI бул. "Втори юни" №66 „МБАЛ”- гр.ВрацаI бул. "O Юни" 

№66I здравно заведение нисък
“ВиК" ООДI гр. Враца – градска канализация и 
ГПСОВI гр.ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" №O

“ВиК" ООДI гр. Враца – градска 
канализация и ГПСОВI гр. ВрацаI 
отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води висок R

“Топлофикация-Враца”ЕАДI гр.ВрацаI ул. "Максим 
Горки" №9

"Топлофикация-Враца” ЕАД - ОЦ 
МладостI гр. ВрацаI Източна 
промишлена зона среден O

СД „Дигант - Димитров Григоров”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Екзарх Йосиф" №1P 

СД „Дигант - Димитров Григоров” 
ООДI с. ДевенеI мелница нисък 1

“Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №TO “Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI Главен път 
ЕT9 нисък 1

“МиА-ЦВ”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Индустриална зона" “МиА-ЦВ” ЕООДI пресевна 
инсталацияI с. Бели ИзворI общ. Враца

нисък 1
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ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. Добрилова”I гр. ВрацаI 
ж.к. "Дъбника"I бл. OMI вх. ЖI ап. 1RT

ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. 
Добрилова”I ул. "Илинден" №1I 
предприятие за млекопреработка нисък 1 1 M 1

Река ЧернаI извор "Черна" и "Сухия извор" р.ЧернаI с.ЛютаджикI общ. Враца среден 4
ХвостохранилищеI с.ЛютаджикI общ. Враца Колектор на хвостохранилищеI с. 

ЛютаджикI общ. Враца среден O
ПК ”Напред”I гр. ВрацаI ул. "Антим 1" №1 Казан за варене на ракия на ПК 

”Напред”I гр. ВрацаI кв. Бистрец нисък 1
„Премиер ТМ”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №O „Премиер” ООДI гр. ВрацаI ул. 

"Илинден" №OI Цех за бутилиране на 
олио нисък

”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №1 ”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" 
№1I цех за преработка на птиче месо

нисък 1 1 1
 „Чикас”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №R „Чикас”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" 

№RI птицекланица нисък  1 1
“Абрис” ООДI гр. ВрацаI ул. "Спортна" №P “Абрис” ООД -  гр. ВрацаI ул. 

"Илинден"I производство на гасена 
вар и хоросан среден 1 1

“Ми – Пет”ООДI гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №OTI “Ми – Пет” ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Васил Кънчов" №OTI бетонов възел и 
варово стопанство нисък 1

“Бетон – ЦВ” ООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Бързашки" 
№1M

“Бетон – ЦВ” ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Илинден"I бетонов възел нисък 1

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. ВрацаI ул. "Братя 
Миладинови" №18I ап. T

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. ВрацаI 
Източна промишлена зонаI 
производство на ПРЗ среден 1

“Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. Пешев 
3А

“Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI 
бул. Д. Пешев PАI  производство и 
търговия с технически и специални 
газове среден 1

“Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6 “Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. 
Ботев T6I Търговия и производство на 
рективи и химикали нисък 1

“Сигма Витес”ООДI гр. ВрацаI ул. "Никола Войводов" 
№1T

“Сигма Витес”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Текстилец"I строително-ремонтна 
дейност нисък 1 M

“Агроекохим”I с.Косталево Склад РЗПI бивш стопански двор в 
с.Косталево среден

“Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №4 “Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI ул. 
"Илинден" №4I производство на 
безалкохолни напитки нисък  1 M 1

”Нивего” ООДI с.ЧиренI общ. ВрацаI ул. "Георги 
Димитров" №1R

ЕТ ”Нивего”I с.ЧиренI общ. ВрацаI м. 
ТиквенI предприятие за 
млекопреработка среден 1 M 1

“Орбита-Н” ООДI гр.ВрацаI м. Турканица  “Орбита-Н” ООДI гр. ВрацаI м. 
ТурканицаI цех за месопреработка нисък 1 1

АЕЦ "Козлодуй"I Почивно оздравителен комплекс 
"Леденика"I гр. Козлодуй

АЕЦ "Козлодуй" ЕАДI ПОК 
"Леденика"I ПП "Врачански Балкан"I 
земл. С. ЗгориградI почивно 
оздравителен комплекс нисък 1

“Тролейбусен транспорт”ЕООДI гр. Враца “Тролейбусен транспорт”ЕООДI гр. 
ВрацаI източна промишлена зонаI 
тролейбусен превоз нисък

„България Интернешънъл OM1M” ЕООДI гр. ВрацаI жк 
„Дъбника”I бл.OMI вх. БI ет. PI ап. PR

гр.ВрацаI община ВрацаI кв. „Източна 
промишлена зона“I УПИ 
1OOR9.1MOT.OTTI оползотворяване на 
ИУГ нисък

123



1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1 1 1

124



ЕТ „Георги Костов OMM4”община ВрацаI с. ЗгориградI 
п.к. PM4OI ул. „Васил Левски” №11I 

гр.ВрацаI ул."Хр. Ботев"№1P9I 
събиране и съхранение на отпадъци от 
пластмаса нисък

„Кастех-БГ” ООДII  гр.МонтанаI ул. „Никола 
Вапцаров”№1O 

гр. ВрацаI  ул. „Илинден” №2аI 
оползотворяване на черни метали среден

”Химремонтстрой Враца БГ” ЕООД,гр.ВрацаI ул. 
“Мездренско шосе”                        

гр.ВрацаI ул. “Мездренско шосе” I 
събиране и съхранение на ИУГ нисък

"Химипласт" АДI бул. "Ген. Тотлебен" №T1-TPI гр. 
София

Предприятие за производство на 
тръби от полиетиленI гр. ВрацаI 
Източна промишлена зонаI 
съществуваща производствена 
площадка на територията на "Ново 
Химко" АД нисък 1 1

“ДМ България” ЕООД,гр.СофияI бул.”Околовръстен 
път” №O6MI бл.АI ет.1I п.к. 1T66

гр.ВрацаI бул. „Никола Войводов” 
№9/O I продажба на козметика и др.

нисък 1
“Тимарк” ЕООД Iгр.ВрацаI ул. “Цвятко Бобошевски” 
№OI ет.OI ап.6

гр.ВрацаI ул.”Четвърта-Изток”№RI 
съхранение на ИУГ нисък

“ЛМ-O1”ЕООД,гр.Враца  I ул.”Ген.Леонов” №R4 гр.Враца  I ул.”Ген.Леонов” №R4I 
събиране и съхранение на хартия и 
пластмада среден

“ГЕО МЕТАЛ ТРЕЙД” ЕООД,гр. СофияI община 
МладостI жк “ Младост” № 1I бл.48I вх.4I ет.TI ап.6O. 

гр.ВрацаI ул.”Мито Орозов”№POI 
търговска дейност ОЦЧМ

среден
"БКС" ЕООДI гр. ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №T Депо за строителни отпадъци на 

гр.ВрацаI м-ст "Умарски бряг"I 
кв."Бистрец" среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. 
БаницаI до гробищата среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. Бели 
изворI м-ст "Ямата" и м-ст "Булиното"

среден
Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. 

ЗгориградI м-ст "Гладна" и м-ст 
"Берчова бахча" среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.ЧиренI 
м-ст "Смръдльовец"I м-ст "Калето" E 
край водоема) и м-ст "Полето" Eкрай 
бикарника) среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. 
ЛилячеI бивша кариера на ОПУI до 
трафопостаI "Кожухарска махала" и в 
края на ул."Стара планина" среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с. 
ДевенеI м-ст "Ракьовец"I до 
бикарникаI до язовирната стена среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.Горно 
ПещенеI м-ст "Савчов дол" среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI 
с.МраморенI м-ст "Рудината" и м-ст 
"Селището" среден

Община ВрацаI гр.ВрацаI ул."Стефанаки Савов" №6 Нерегламентирани сметищаI с.Три 
кладенциI м-ст "Бранището"I м-ст 
"Пирашките круши" и м-ст 
"Крекевското селище" среден

Склад за РЗПI с.Мраморен Склад за РЗПI бивш стопански двор в 
с.Мраморен среден
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ЕТ”Кварт-Крум Туртански”I гр. ВрацаI ул. "Димчо 
Дебелянов" №O9I вх. ВI ет. 4I ап. 46

ЕТ”Кварт-Крум Туртански”I гр. 
ВрацаI ул. " Поп Тодор Врачански"I 
сервиз за хладилна и климатична 
техника нисък 1 1

„Грифон турс”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх Йосиф" 
№T9I вх. БI ап. P1

„Грифон турс” ЕООДI гр. ВрацаI кв. 
БистрецI цех за производство на вино

нисък
 ЕТ „Милачков - В. Милачков”I гр.ВрацаI ул. "Цар 
Обединител" №O

ЕТ „Милачков - В. Милачков”I 
гр.ВрацаI бул. "Мито Орозов"Eрайона 
на товарни превози)I  автосервизI  
автобояджийски услуги

нисък 1
ЕТ „Румен Гусев-Цайгус”I гр. ВрацаI ул. "Сан 
Стефано" №6

ЕТ „Румен Гусев-Цайгус”I гр. ВрацаI 
бул. "Мито Орозов"I в двора на 
"Агромашина Импекс"I автосервизI 
автобояджийски услуги нисък 1

„Сигматерм инженеринг” ООДI гр. ВрацаI база 
„Орловец”

„Сигматерм инженеринг” ООДI гр. 
ВрацаI база „Орловец”I търговец на 
едро на бои нисък 1

„Инес” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Климент Охридски" 
№1OI вх. АI ап. 1

„Инес” ЕООДI гр. ВрацаI база 
„Орловец”I търговец на едро на бои нисък 1

ЕТ „Южина - Монкьов”с. РакевоI общ. КриводолI ул. 
"Ген. Скобелев" №4

ЕТ „Южина - Монкьов”I гр. ВрацаI ул. 
"Драган Цанков" №6I търговец на 
едро на бои нисък 1

ЕТ „Александра-Любомир Феслийски”I гр. ВрацаI ул. 
"Борис I" № O6

ЕТ „Александра-Любомир 
Феслийски”I гр. ВрацаI бул. „Мито 
Орозов” № OOI търговец на едро на 
бои нисък 1

„Равин” ЕООДI гр. ВрацаI ул. „Илинден” № T „Равин” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
„Илинден” № TI търговец на едро на 
бои нисък 1

 „Саго” ЕООДI гр. ВрацаI ул."Стоян Кялъчев" №OOI 
ап. T

 „Саго” ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. 
„Дъбника” с/у бл.  №8I сервиз за 
хладилна и климатична техника нисък 1 1

„Максима България” ЕООДI м-н „Т-Маркет” p PO6I 
гр. СофияI ул. "Златен клас" № 4 ж.к. "Връбница" №O

„Максима България” ЕООДI „Т-
Маркет”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I 
РУМ нисък M

„Билла България” ЕООДI гр. СофияI ул. "Софииски 
герой" №4

„Билла България” ЕООДI гр.ВрацаI ул. 
"Илия Кръстеняков" №1 нисък  M

„Кауфланд България” ЕООД Енд  Ко КдI гр. СофияI 
ул "Куклуш" №1I ж.к. "Захарна фабрика"

„Кауфланд България” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. "Оборище"I №1O нисък M

“Техноколд” ООДI гр. ВрацаI складова база ОКС “Техноколд” ООДI гр. ВрацаI складова 
база ОКСI сервиз за хладилна и 
климатична техника нисък 1 1

"Лион" ООД Eбивша “Мила ПИ” ЕООД)I гр. ВрацаI "Лион" ООД E бивша “Мила ПИ” 
ЕООД)I гр. ВрацаI бул. "Демокрация" 
№16I обект за бърза закуска "Суми 
грил" нисък

“Кристена” ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника" бл. 4RI 
ап. 11

“Кристена” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Никола Войводов" №19I бърза 
закуска нисък

ЕТ ”Врачанска теменуга - В. Гергов” гр. ВрацаI ул. 
"Страцин" №P4

ЕТ ”Врачанска теменуга - В. Гергов” 
гр. ВрацаI Източна промишлена зонаI 
цех за безалкохолни напитки нисък

„Полинеза” ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. T 
вх. АI ап. 1M

„Полинеза” ЕООДI гр.ВрацаI ул. 
"Драган Цанков" №6I производство на 
майонеза и конфитюр нисък
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„Диана-94-Пепа Иванова” ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Климент Охридски" №14I ап. 4

 „Диана-94-Пепа Иванова” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. "Драган Цанков" №1 до 6I 
цех за пакетиране на малограмажна 
захар нисък

„Наслада MO” ООДI гр. ВрацаI ул. "Стоян Заимов" 
№OOI вх. АI ап. 9 

„Наслада MO” ООДI гр.ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" №OOI производство на 
сладкарски изделия нисък

ЕТ „Цено Петров”I гр.ВрацаI ул. "Петропавловска" 
№R6

ЕТ „Цено Петров”I гр.КриводолI ул. 
"Васил Левски"I производство на 
сладкарски изделия нисък

„Кампино”ООДI гр. ВрацаI ул. "Подбалканска" №6T „Кампино”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Гурко" №1TI сладкарски цех нисък

„Житара”ООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Апостолов" 
№6M 

„Житара”ООДI гр. Враца I Източна 
промшлена зонаI ул. "Георги 
Апостолов" №6MI производство на 
брашно и хляб нисък

ЕТ „Зайка-Любомир Младенов”I гр. ВрацаI ул. "Ген. 
Леонов" №ROI ап. P

ЕТ „Зайка-Любомир Младенов”I гр. 
ВрацаI ж.к. "Сениче"I производство на 
хляб нисък

ЕТ”Емил Рангелов”I гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" 
№O6I ап. R

ЕТ”Емил Рангелов”I гр. ВрацаI ул. "Хр 
Смирненски" 4I кулинарна 
работилница нисък

ЕТ”Любо-М-Любомир Тодоров”I гр.ВрацаI бул. 
"Демокрация" №O9

ЕТ ”Любо-М-Любомир Тодоров”I гр. 
ВрацаI ул.  "Кетхудова" №1I бистро - 
пицария нисък

ЕТ "Иво - Цвет - Снежана Христова"I гр. ВрацаI ул. 
"Ген. Леонов" №ROI ап. P

ЕТ "Иво - Цвет - Снежана Христова"I 
гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника" до бл. P9I 
производство на боза

нисък
"Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хр. Ботев" №1O4 "Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI ул. 

"Георги Раковски" №41I ателие за хим 
чистене нисък 1

ЕТ "Цветогор - Цветан Горанов"I гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. O9I вх. АI ап. 1M

ЕТ Цветогор - Цветан Горанов"I с. 
Голямо БабиноI общ. КриводолI 
производство на хляб и закуски нисък

ЕТ "МИП - Г. Димитров"I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I 
бл. TI вх. Е ап. 1OP

ЕТ "МИП - Г. Димитров"I с. Бели 
ИзворI производство на безалкохолни 
напитки нисък

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - Надежда Йосифова"I гр. 
ВрацаI ул. "Морава" №1M

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - 
Надежда Йосифова"I гр. ВрацаI ул. 
"Морава" №1MI продажба на 
авторепаратурни бои и лакове нисък M

СД "Арабика - Пешков и Василеви"I гр. ВрацаI ул. 
"Вихрен" №O

СД "Арабика- Пешков и Василеви"I 
гр. ВрацаI ул. "Вихрен" №OI цех за 
месопреработка и месоразфасовка нисък

ЕТ "Альоша Алипиев"I гр. ВрацаI бул. "Демокрация 
№OM

ЕТ "Альоша Алипиев"I гр. ВрацаI ул. 
"Вежен" №OI месопреработвателен 
цех нисък

„Метал Къмпани”ООДI гр. ВрацаI ул. "Подбалканска" 
№1O8I  производство на салатиI сандвичи

„Метал Къмпани”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Драган Цанков" №6I производство на 
готови храни нисък

„Голдън Нутс” ООДI  ВрацаI Стоян Заимов 1I  
производство на печени и пакетирани ядки

„Голдън Нутс” ООДI кв Бистрец 
ВрацаI цех за пакетиране на ядки нисък

ЕТ”Огнян Тодоров” с. ЗгориградI ул Георги Димитров 
84

ЕТ”Огнян Тодоров” с. ЗгориградI ул 
Георги Димитров 84I производство на 
хляб и закуски нисък

ЕТ „Светлана-9O” Враца ДъбникаI бл Орбита №1PI 
производство на хляб и закуски

ЕТ „Светлана-9O” Враца ДъбникаI 
ПазараI производство на хляб и 
закуски нисък
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”Дани OMMT”  ЕООДI с.ЗгориградI Георги Димитров 
81

”Дани OMMT”  ЕООДI с.ЗгориградI 
Георги Димитров 81- сладкарски цех

нисък
“Фонема” ЕООДI гр. Враца “Фонема” ЕООДI гр. Враца сервиз за 

хладилна и климатична  техника нисък 1 1
“Тит” ООДI гр. Враца,ул Илинден №4I шоурум и 
автосервиз- автобояджийски услуги

“Тит” ООДI гр. Враца,ул Илинден №4I 
шоурум и автосервиз- 
автобояджийски услуги нисък 1

“Председник” ЕООДI с. ЗгориградI ул. "Буковец" №14 “Председник” ЕООДI с.Бели Извор-
цех за обработка на скално-
облицовачни материали нисък 1

 Мая Стоянова ЦеноваI ул. "Васил Левски" №1I с. Три 
КладенциI обл. Враца

Кравеферма в м-ст "Пирашки круши"I 
земл. с. Три кладенциI общ. Враца

нисък 1
"КРАЛТРЕЙС"ООДI гр. ВрацаI ул."O8-ми октомври" 
№PO

Асфалтова база и сепарираща 
инсталация в земл. на с.КосталевоI 
общ. Враца среден M 1

"О.М.С. Салери Истърн Юръп" ЕООДI бул. "Мито 
Орозов" №T9I гр. ВрацаI общ. Враца

Предприятие за производство на 
сферични крановеI м-ст "Гладно 
поле"I гр. ВрацаI общ. Враца нисък 1

 "Томеком" ЕООДI гр. СофияI ул. "Опълченска" 11O 
АI ет. 8

Почивен дом "Леденика" и планински 
вилни къщиI м-ст "Църквище"I земл. 
на с. ЗгориградI общ. Враца

нисък 1 1
"Уни Кредит Булбанк" АДI гр. ВрацаI ул. "Лукашов" 
№1M

"Уни Кредит Булбанк" АДI гр. ВрацаI 
ул. "Лукашов" №1MI финансово 
учреждение нисък 1

"Юробанк и Еф Джи България"АДI гр. ВрацаI ул. 
"Лукашов" №1

"Юробанк и Еф Джи България"АДI гр. 
ВрацаI ул. "Лукашов" №1I финансово 
учреждение нисък 1

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. ВрацаI ул. "Н. 
Войводов" №1 

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. 
ВрацаI ул. "Н. Войводов" №1I 
финансово учреждение нисък 1

“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КДI  с. Равно полеI 
общ. Елин ПелинI обл. СофияI ул. "P март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООДI 
гр. ВрацаI ж.к. "Сениче"I ул. "Стоян Ц. 
Даскалов" №P нисък M

“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КДI  с. Равно полеI 
общ. Елин ПелинI обл. СофияI ул. "P март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООДI 
гр. ВрацаI ул. "В. Кънчов" №O1

нисък 1
“Пени Маркет България” ЕООДI с. СтолникI 
Логистичен център Пени МаркетI общ. Елин Пелин I 
обл. София

“Пени Маркет България” ЕООДI ж.к. 
"Дъбника" до Пощата

нисък M
“Пени Маркет България” ЕООДI с. СтолникI 
Логистичен център Пени МаркетI общ. Елин Пелин I 
обл. София

“Пени Маркет България” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул Кръстьо Бързаков №14 А

нисък M
ЕТ “Трибали ПИ Пламен Петков”I гр.ВрацаI ул 
"Огоста"  №T 

ЕТ “Трибали ПИ Пламен Петков”I 
гр.ВрацаI ул Огоста TI търговец на 
едро на бои и лепила нисък 1

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. София БMOOI бул. 
"Т. Александров"№4O

Бензиностанция “Лукойл" ЕООДI гр. 
ВрацаI кв.44А нисък 1 1

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООДI гр. СофияI Б1OTI бул. 
"Т. Александров"№4O

Бензиностанция "ЛУКОЙЛ – 
България” ЕООДI гр. ВрацаI местност 
"Дъбника" нисък 1 1 1

„Ромпетрол България”  АДI гр. СофияI бул. 
"Сливница"№188

Бензиностанция „Ромпетрол 
България”  АДI главен път Е T9I 
местността “Крушовишка бара” нисък 1

„Ромпетрол България”  АДI гр. СофияI бул. 
"Сливница"№188

Бензиностанция „Ромпетрол 
България”  АДI главен път Е T9I 
местността “Дърводелци” нисък 1
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ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”I гр. ВрацаI 
ул. "Петропавловска" №1PА

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-
Любомир Къчов Горановски”I гр. 
ВрацаI ул. "Петропавловска" №1PА

нисък 1
„Светлина-П” ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Иванчо Цветков" 
№R

строителна дейност „Светлина-П” 
ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Иванчо 
Цветков" №R нисък 1

ЕТ “Тоти-Тодор Борисов”I гр. ВрацаI ул. "Околчица 
№4T

автосервиз с автобояджийска дейност 
ЕТ “Тоти-Тодор Борисов”I гр. ВрацаI 
ул. "Околчица №4T нисък 1

ЕТ “Трифон Тасков”I с. Лиляче Iобщ. ВрацаI ул. 
"Дунав" №1

автосервиз с автобояджийска дейност 
ЕТ “Трифон Тасков”I с. ЛилячеI 
стопански дворI местност "Край село"

нисък 1
“Комус” ЕООДI гр. ВрацаI  ул. “Илия Кръстеняков” 
№16I вх.АI ап.9    

склад на едро за месни продукти 
“Комус” ЕООДI гр. ВрацаI Складова 
база “Булгарплод”  нисък 1

«Германос телеком България» ЕАДI гр. СофияI ж.к. 
«Младост» 4I Бизнес паркI сграда 6

 мобилен оператор «Германос телеком 
България» ЕАД,гр. ВрацаI ул. «Никола 
Войводов» №8 нисък 1

“К енд К електроникс” ЕАД гр. София бул. 
“Цариградскоо шосе “  №P61 

м-н "Техномаркет"I“К енд К 
електроникс” ЕАД I гр. ВрацаI ул. 
“Васил Кънчов” Източна промишлена 
зона нисък M

"Технополис-България" ЕАДI гр. СофияI ж. к. 
"Младаст" №4I Околовръстен път O6R

Магазин "Технополис"I гр. ВрацаI 
срещу "Химко"I магазин за техника нисък

"Зора М.М.С" ООДI гр. СофияI ул. "Чепинско шосе" 
№1R

Магазин "Зора"I бул. "Демокрация" 
№16I търговски център "Суми"I 
магазин за техника нисък

"Финес" ООДI гр. ВрацаI ул. "Драган Цанков" №6 Супермаркет "Дъбника"I гр. ВрацаI ул. 
"Околчица"I срещу бл. 4I търговия с 
хранителни и нехранителни стоки

нисък
«Българска Телекомуникационна Компания» АД гр. 
София бул. «Цариградско шосе» №11R 

климатични инсталации «Българска 
Телекомуникационна Компания» АД 
гр. Враца обект гр. Враца O нисък  1

 “Космо България Мобайл” ЕАД гр. София ж.к. 
«Младост» 4 Бизнес парк сграда 6  

“Космо България Мобайл” ЕАДI гр. 
ВрацаI бул.  “Никола Войводов” №1M- 
мобилен оператор нисък 1

„Евтим Евтимов и сие” ЕТ
гр. ВрацаI ул. „Генерал Скобелев” № 1M вх. ВI ап. RMI  

сервиз захладилна техника „Евтим 
Евтимов и сие” ЕТI гр. ВрацаI ул. 
„Генерал Скобелев” № 1M вх. ВI ап. 
RMI нисък 1 1

ЕТ “Иван Пеев-Чичо Пей”I гр. ВрацаI бул. „Никола 
Войводов” № TI вх. БI ет. OI ап. 4

сервиз за хладилна и климатична 
техника ЕТ “Иван Пеев-Чичо Пей”I гр. 
ВрацаI бул. „Никола Войводов” № TI 
вх. БI ет. OI ап. 4 нисък 1 1

ЕТ “Анто Антон Иванов”I гр.ВрацаI ул."Вестител" 
№OT

ЕТ “Анто Антон Иванов”I гр.ВрацаI 
производство на варови разтвори нисък 1

“Феротрейд груп” ЕООДI гр.ВрацаI ул."Скакля" №16 “Феротрейд груп” ЕООДI гр.ВрацаI 
производство на варови разтвори нисък 1

„Лам 9M” ООДI гр. ВрацаI ул."Бързашки" №16 „Лам 9M” ООДI м. МътницаI взривни 
материали среден 1

"НИКАС" ООДI 16O1 СофияI "ЦарБорис ІІІ"I №1O6 "НИКАС" ООДI м."Говедарника"I 
земл. с. ЛилячеI склад за съхранение 
на промишлени взривни вещества от 
типа "Амонити" и спомагателни 
сгради към нег

висок 1 1
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ЕТ"Цветанка Статкова"I с. МраморенI ул."Бързия" №8 ЕТ"Цветанка Статкова"I с. МраморенI 
производство на варови разтвори

нисък 1
ЕТ"Георги Стоянов"I гр. ВрацаI жк."Сениче"I бл.R1-А-
1

ЕТ"Георги Стоянов"I гр. ВрацаI 
производство на варови разтвори нисък 1

“Врачански карст” - резерватI гр.ВрацаI с. ЗгориградI 
с. Паволче

“Врачански карст” - резерватI 
гр.ВрацаI с. ЗгориградI с. Паволче

“Врачански балкан” - природен паркI с. Бели ИзворI с. 
ЧелопекI с. ЛютаджикI с. ПаволчеI гр. ВрацаI с. 
ЗгориградI с. ЕлисейнаI с. Люти бродI с. Очин долI с. 
Зверино с. ГлавациI с. КраводерI общини ВрацаI 
Мездра и Криводол

“Врачански балкан” - природен паркI 
с. Бели ИзворI с. ЧелопекI с. 
ЛютаджикI с. ПаволчеI гр. ВрацаI с. 
ЗгориградI с. ЕлисейнаI с. Люти бродI 
с. Очин долI с. Зверино с. ГлавациI с. 
КраводерI общини ВрацаI Мездра и 
Криводол

“Падините” -защитена местнос т(прекатегоризирана 
буферна зона на резервата)I гр. ВрацаI с. ЗгориградI с. 
ПаволчеI с. ЛютаджикI Община Враца 

“Падините” -защитена местнос 
т(прекатегоризирана буферна зона на 
резервата)I гр. ВрацаI с. ЗгориградI с. 
ПаволчеI с. ЛютаджикI Община Враца 

“Веждата”-защитена местностI с. ЧелопекI Община 
Враца

“Веждата”-защитена местностI с. 
ЧелопекI Община Враца

“Речка”-защитена местностI с. ВеслецI с. КосталевоI 
Община Враца

“Речка”-защитена местностI с. ВеслецI 
с. КосталевоI Община Враца

“Вола”-защитена местностI с. ПаволчеI с. ЧелопекI 
Община Враца

“Вола”-защитена местностI с. 
ПаволчеI с. ЧелопекI Община Враца

“Боров камък”-защитена местностI с. ЗгориградI 
Община Враца

“Боров камък”-защитена местностI с. 
ЗгориградI Община Враца

“Леденика”-природна забележителностI гр. ВрацаI 
Община Враца

“Леденика”-природна 
забележителностI гр. ВрацаI Община 
Враца

“Понора”-природна забележителностI с. ЧиренI 
Община Враца

“Понора”-природна забележителностI 
с. ЧиренI Община Враца

“Вратцата”-природна забележителностI гр. ВрацаI 
Община Враца

“Вратцата”-природна 
забележителностI гр. ВрацаI Община 
Враца

“Божият мост”-природна забележителностI с. ЧиренI 
с. ЛилячеI Община Враца

“Божият мост”-природна 
забележителностI с. ЧиренI с. ЛилячеI 
Община Враца

“Борованска могила”-защитена местностI с. ОходенI с. 
БорованI Общини Враца и Борован

“Борованска могила”-защитена 
местностI с. ОходенI с. БорованI 
Общини Враца и Борован

"Нели – Емил"ЕООД
гр.ВрацаI ул.”Вестителя”6

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI на 
ъгъла на ул."Козлодуйски бряг" и 
ул."Лазар Станев" нисък

Галина Иванова Статкова                        гр.ВрацаI 
кв."Медковец"I ул."Райна Княгиня"19

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI 
кв."Медковец"I ул."Райна Княгиня"19

нисък
“Уейко”ЕООД 
гр.ВрацаI ул.”Арда”1MI вх.ВI ап.4M

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI 
кв."Кулата" нисък

ПК"Напред" 
гр.ВрацаI ул. ”Антим I”O

билкозаготвителен пункт гр.ВрацаI 
Хранително-вкусова зона нисък

ПК"Напред" 
гр.ВрацаI ул. ”Антим I”O

билкозаготвителен пункт с.Тишевица
нисък

ЕТ “Елена Масларска”                                  с.ЧиренI 
ул. "Георги Бенковски"1P

билкозаготвителен пункт с.ЧиренI ул. 
"Георги Бенковски"1P нисък
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СЗДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 
– Враца
ГР. ВРАЦА,УЛ.”СКОБЕЛЕВ”1

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растени

Общинска администрация ВрацаI гр.ВрацаI ул. 
"Стефанаки Савов" 6

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

БАБХI гр.СофияI бул. „Пенчо Славейков” 1RА база БАБХI гр.ВрацаI 
местност"Джуджански поток"

вековно дърво летен дъб,с. Бели изворI местност 
Турското кладенче

вековно дърво летен дъб,с. Бели извор
вековно дърво летен дъбI гр. ВрацаI местност 

Стефанка
вековно дърво летен дъбI с.ВеслецI местност 

Маздрашка махала
вековно дърво церI с.ВеслецI местност Маздрашка 

махала
вековно дърво летен дъбI кв. НефелаI Карамедовото

Борис Симеонов Якимов бяла черницаI кв. НефелаI в двора на 
Борис Симеонов Якимов

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
гр.ВрацаI ул."Райна княгиня"19 нисък

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I 
вх.ЕI ап.1O9

пункт за изкупуване на охлювиI 
гр.ВрацаI ул."Драган Цанков"1 нисък

ЕТ"Ана Вълкова"I гр.ВрацаI ул."Петропавловска"1P зоомагазин "Зоорай"I 
ул."Петропавловска"1P

ЕТ"Екзотика - Георги Георгиев"I гр.ВрацаI ул."Ангел 
Грамчев"4

зоомагазинI ул."Иваница Данчов"

"Нова Енергия Холдинг" ЕООДI ур."Козлодуйски 
бряг" № 9I гр.Враца

ПУП-ПРЗ за ПИ № M98M1MI 
мест.Коева бабкаI земл.с.ЛилячеI 
общ.Враца за изграждане на соларен 
парк с инстарилана мощност от P 
мегавата EРешение преценка ЕО)

нисък 1
"ОтоГруп" ЕООДI ж.к.НадеждаI гр.София ПУП-ПРЗ за ПИ № 16PMMOI 

местн.Копана могилаI земл.Горно 
ПещенеI общ.Враца EРешение 
преценка ЕО) нисък 1

"Враца Солар" ООДI ул. "Ив.Вазов"I гр.Оряхово ПУП-ПРЗ на УПИ I 
1OOR9.64R.1RIмест.Джуджански потокI 
земл.гр.Враца за ФВЕЦ с мощност R 
мегавата EРешение преценка ЕО)

нисък 1
Община ВрацаI ул. "Стефанаки Савов" № 6 ПУП-ПРЗ за част от ПИ MT1MMO-

ФВЕЦ R мегаватаI земл.Мраморен 
(Решение преценка ЕО) нисък 1

"Булгартрансгаз" ЕАДI гр. СофияI с адрес: гр.София 
1PP6I ж.к."Люлин" OI бул."Панчо Владигеров"№66I 
ПК P

ИП: “Нов експлоатационен сондаж Е-
TO и шлейф”I с местоположение:  в 
земл. с. ЧиренI общ. ВрацаI обл.Враца 
(Решение преценка ОВОС)

нисък 1
 "Булгартрансгаз" ЕАДI гр. СофияI с адрес: гр.София 
1PP6I ж.к."Люлин" OI бул."Панчо Владигеров"№66I 
ПК 4

ИП: “Преносни газопроводи високо 
налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. 
Козлодуй и гр. Оряхово”I с 
местоположение: обл. Враца EРешение 
преценка ОВОС) нисък 1
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"Екобулпак" АДI ул."Партений Нишавски"I Бизнес 
Център "Блу Палас" ет.PI Район "Възраждане"I жк. 
"Зон Б-R" гр. София

ИП: "Изграждане и монтиране на 
инсталация за предварително 
третиране на отпадъци от 
опаковки/разделяне на отпадъците по 
видове - пластмасаI хартияI метали и 
др./"I Хранително-вкусова зонаI гр. 
Враца среден

Тихомир Христов ОпровI гр. ВрацаI ул. „Трайчо 
Китанов” № 1MI ВХ. АI АП. 1O

ИП „Изграждане на еднофамилна 
жилищна сграда” в Защитена зона п.и. 
№ MPTMMT в местност „Голият рът”I 
землище с. ЗгориградI общ. Враца

нисък
Младен Иванов МладеновI ул.”Вестителя” № P6I гр. 
Враца

ИП „Изграждане на жилищна сграда и 
склад за промишлени стоки” в 
Защитена зона п.и. № 1OOR9.141.1M1 в 
земл. гр. ВрацаI общ. Врац

нисък
Тони Николаев НиколовI гр. Враца I ул. «Христо 
Матов» № 18 А

ИП „Изграждане на еднофамилна 
къща в Защитена зона п.и. № M16MOPI 
местност „Гладна” в земл. с. 
ЗгориградI общ. Враца нисък

"НИФЕ" ЕООДI гр. Враца 1M6RTR4MMI бул. "Никола 
Войводов" № 6I вх. АI ап.4

ИП "Преустройство на две 
съществуващи сгради в семеен хотел и 
изграждане на кът за забавление и 
отдих" в земл.с. ПаволчеI общ. Враца-
попада в ЗЗ BGMMMM166 "Врачански 
Балкан" нисък

Слави Стоянов ТодоровI гр. ВрацаI ж-к ДъбникаI бл. 
Орбита" 1PI ап.4

ИП" Изграждане на Комплекс за 
селски туризъм «Мостийски хан» в 
земл. с. ЛилячеI общ. Враца-попада в 
ЗЗ BGMMMM48T "Божите мостове" нисък

"СКОРПИОН - 9R" ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Георги 
Бързашки" № 8

ИП "Разкриване на площадка за 
разкомплектоване на възли/части от 
автомобили внос от ИталияI Австрия 
и ГерманияI сортиранеI съхранение и 
продажба на авточасти втора 
употреба" среден

ЗП Радосвета Стоичкова Декова,с.ЛилячеI общ.Враца ИП: "Изграждане на кравеферма за 
отглеждане на RM бр.кравиI в ПИ № 
OM4MM1I земл.с.ЛилячеI общ.Враца 
/Решение № ВР-OO-ПР/OM1Oг./ среден

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска 
канализация - гр.МездраI ул."Ал. 
Стамболийски" №OI отвеждане на 
отпадъчни води висок 1

Община МездраI гр.Мездра P1MMI общ.МездраI 
ул."Христо Ботев"OT

Канализационна система и ПСОВ на 
с.ЗвериноI общ.Мездра среден 1

“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Производствена площадка на "Хемус 
М"АДI индустриална част на 
гр.МездраI обработка на скално-
облицовъчни м-ли и дейности по 
временно съхранение и 
транспортиране на опасни и 
производствени отпадъци. среден O P

“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Находище на бял врачански варовик 
"ИСКЪР"I възв. "Турище" в земл. на с. 
Царевец. среден

Община Мездра
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“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Находище на бял врачански варовик 
"Царевец"I възв. "Креша" в м-ст 
"Красиловец" в земл. на с. Царевец.

среден
“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 ХвостохранилищеI на TMMм.южно от 

производствената площадка на 
„Хемус-М”АД. висок

“Ню текс”АДI гр. СофияI ул. "Джеймс Баучър" №116 “Ню текс”АДI гр. МездраI ул. "Христо 
Ботев" №9MI производство на текстил

среден 1 1 O P 1
"АСК БУЛ"ООДI гр.ВрацаI ул."Христо Ботев" №118 "АСК БУЛ"ООДI гр.МездраI 

ул."Брусенско шосе" №1I инсталация 
за обезводняване на отпадни 
нефтопродукти висок P

“БУЛБРЮ БГ”ЕООДI гр. ВарнаI бул."Вл. Варненчик" 
№O81

“БУЛБРЮ БГ” ЕООДI гр. МездраI ул. 
"Христо Ботев" №96I пивоварна нисък M M M P 1

“Инертстрой-Калето”АДI гр.МездраI ул."Иван 
Вазов"№O

“Инертстрой-Калето”АДI земл. на с. 
БрусенI общ МездраI строителна 
дейност Eбетонов възел и пресевна 
инсталация) нисък 1 O

“Стройкерамика”АДI гр.МездраI ул."Любен 
Каравелов" №P8

“Стройкерамика”АД - цех "Мездра"I 
гр.МездраI ул."Любен Каравелов" 
№P9I производство на тухлиI чрез 
изпичане в рингова пещ среден 1 1 1 P

„Техкерамик М”ООДI гр.МездраI ул. "Боденско шосе" 
№1

„Техкерамик М”ООДI гр.МездраI ул. 
"Боденско шосе" №1I производство на 
керамични изделия със специално 
предназначение нисък M P 1

ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”I гр.МездраI ул. "Св.Св. 
Кирил и Методи" №P8

ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”I 
гр.МездраI ул. "Св.Св. Кирил и 
Методи" №RO-ВI автобусни 
пътнически превози нисък 1

“Хидротекс” ЕООДI гр.МездраI ул. "Цанко 
Церковски" №48

“Хидротекс” ЕООДI гр.МездраI ул. 
"Цанко Церковски" №48I 
производство на пластмасови тръби

нисък
”Евро Стандарт”ЕООДI гр.МездраI ул."Христо Ботев" 
№84

”Евро Стандарт”ЕООДI гр.МездраI 
транспорт на болнични отпадъци нисък

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I гр.ВрацаI ул."O8-ми 
октомври" №PO

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I гара 
ЕлисейнаI промишлена площадка на 
"Елисейна"ЕАДI инсталация за 
сушене на металургична шлака нисък M

“НИКСМЕТАЛ - ГРУП” ЕООДI област СофияI 
община БотевградI гр.БотевградI ул. “Иван Шишман” 
№4P

гр. МездраI Поземлен имот  № 1844I 
събиране и съхранение на ОЦЧМ

среден
"Хефти Металс" ЕООДI гр.СофияI ж. к. "Бояна"I ул. 
"Маринковица" №2б

"Хефти Металс" ЕООД - база МездраI 
ул."Брусенско шосе" №TI дейност с 
отпадъци от ЧЦМI ИУЕЕОI НУБА и 
ИУМПС среден

"МБАЛ Мездра"ЕООДI гр.МездраI ул. "Янко Сакъзов" 
№PP

"МБАЛ Мездра"ЕООДI гр.МездраI ул. 
"Янко Сакъзов" №P4I многопрофилна 
болница нисък

„СБДПЛРВБ-Мездра” ЕООДI гр.МездраI ул 
“Манастирище” №1MM

„СБДПЛРВБ-Мездра” ЕООДI 
гр.МездраI ул “Манастирище” №1MMI 
специализирана болница за 
рехабилитация на сърдечно-съдови 
заболявания нисък
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„СТМ Дизайн” ЕООДI гр. СофияI ул."Иван Сусанин" 
№O1-А

„СТМ Дизайн” ЕООДI гр. МездраI 
ул."Брусенско шосе" №1I 
производство на мебели нисък

“Талвег OM1M”ЕООДI гр.ВрацаI ул."Васил Кънчов" 
№9OI ет.9I ап.R4

“Талвег OM1M”ЕООДI гара ЧерепишI 
склад за взривни в-ва среден 1 1

ЕТ “СИГ-В”I гр. МездраI ул.""Шипка №O4 ЕТ “СИГ-В”I гр. МездраI 
ул."Дърманско шосе"I автосервизни 
услуги нисък

ЕТ “Цвети-Г.Петков-OMMT”I гр.МездраI ул."Христо 
Ботев" №9M-А

ЕТ “Цвети-Г.Петков-OMMT”I гр.МездраI 
на площадката на "Мездра 
автотранспорт OMMP"ЕООДI 
разкомплектоване на ИУМПС

среден
“Дан - Стел”ООДI с.ЗвериноI ул."Никола Войковски" 
№1

“Дан - Стел”ООДI с.ЗвериноI 
ул."Никола Войковски" №1I цех за 
преработка на дървен м-л за 
месопреработването нисък

“Марколана България” ООДI с.ЗвериноI ул. 
"Комсомолска" №O

“Марколана България” ООДI 
с.ЗвериноI ул. "Комсомолска" №OI 
производство на суров вълнен плат нисък M 1

“Ланд-Метал” ЕООДI с.ИгнатицаI ул."Мир" №8 “Ланд Метал” ЕООДI с.ЗвериноI 
ул."Никола Войновски" №9I площадка 
металиI разкомпл. ИУМПСI студена 
обр. металиI леярна

среден
“Инкомс КЕ”АДI с.ЗвериноI ул."Никола Войновски" 
№P

“Инкомс КЕ”АДI с.ЗвериноI 
ул."Никола Войновски" №PI 
производство на изделия от пластмаса 
за промишлеността нисък M 1

“Вархим”ЕООДI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №R6 “Вархим”ЕООДI ХЦ гара ЧерепишI 
производство на хидратна вар среден 1 M 1 1

СТ "Слънчев рай" ЕООДI гр.МездраI главен път ЕT9 Комплекс “Долче вита”I гр.МездраI 
главен път ЕT9I хотелI ресторант и 
открит басейн нисък 1

“Балкан Искър”АДI гр.МездраI ул. "Брусенско шосе" 
№1

“Балкан Искър”АДI гр.МездраI ул. 
"Брусенско шосе" №1I производство 
на резервни части за 
машиностроенето нисък M P

ЗП Венцислав Николов МоновI гр.МездраI ул." Цанко 
Церковски" №O9

КравефермаI местност "Шавара" I в 
землището на гр.МездраI 
животновъдство среден 1

ЕТ”Централкомерс”I гр.МездраI ул."Пейо Яворов" №6 ЕТ”Централкомерс”I с.МоравицаI 
стопански двор на ТКЗСI 
животновъдство среден 1

ЕТ”Централкомерс”I гр.МездраI ул."Пейо Яворов" №7 ЕТ”Централкомерс”I с.МоравицаI 
месопреработване нисък

“Лана Мел”ООДI гр.ВрацаI бул."Демокрация" №1T “Лана Мел”ООДI гр.МездраI мелница 
за производство на брашно и трици

нисък O
“Мездра Автотранспорт”ЕООДI гр.МездраI 
ул."Христо Ботев" №1M4

“Мездра Автотранспорт”ЕООДI 
гр.МездраI ул."Христо Ботев" №1M4I 
автобусни превози нисък

”Врачански камък”ООДI гр.МездраI ул."Г. Кирков" 
№PT-А

”Врачански камък”ООДI гр.МездраI 
ул."Брусенско шосе" №1I цех за 
обработка на скалнооблицовъчни м-ли

нисък
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ЕТ”Ив – OMMM”I гр.МездраI ул."Хаджи Димитър" №1 ЕТ”Ив – OMMM”I гр.МездраI 
ул."Манастирище" №9TI цех за 
обработка на скалнооблицовъчни м-ли

нисък
“Йотов Стоун” ЕООДI гр.МездраI ул."Г.С.Раковски" 
№8

“Йотов Стоун” ЕООДI гр.МездраI 
главен път ЕT9I цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли нисък

„Скорпион Д”I гр.МездраI ул."Ц. Церковски" №OR „Скорпион Д”I гр.МездраI цех за 
обработка на скалнооблицовъчни м-ли

нисък
„Диема-OMM4”ЕООДI с.ВърбешницаI ул."1-ви май" №P „Диема-OMM4”ЕООДI с.ВърбешницаI 

ул."1-ви май" №PI цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли

нисък
ЕТ “Лалов”I гр.ВрацаI ул."Петропаволска" №4O ЕТ “Лалов”I гр.МездраI цех за 

обработка на скалнооблицовъчни м-ли
нисък

ЕТ “Борис Коцев – Мая”I гр.МездраI ул."Любен 
Каравелов" №OT

ЕТ “Борис Коцев – Мая”I гр.МездраI 
ул."Роза" №1RI цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли нисък

ЕТ"Секаста - Красимир Йорданов"I гр.ВарнаI ул."Иван 
Страцимир" №PM

ЕТ"Секаста - Красимир Йорданов"I 
гр.МездраI ул."Роза" №1R до МТСI цех 
за обработка на скалнооблицовъчни м-
ли нисък

ЕТ "Александра-9R-Стефчо Стефанов"I ул. "Сердика" 
9АI гр.МездраI общ. Мездра

ЕТ "Александра-9R-Стефчо 
Стефанов"I ул. "Сердика" 9АI 
гр.МездраI общ. МездраI I цех за 
обработка на скалнооблицовъчни м-ли

нисък
"BG Стоун" ООДI гр. МездраI общ. Мездра "BG Стоун" ООДI гр. МездраI общ. 

МездраI I цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-ли нисък

ЦОСМ Тихомир БорисовI с. РебърковоI общ. МездраI 
обл. Враца

Цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-лиI с. 
РебърковоI общ. МездраI обл. Враца нисък

ЦОСМ Ваньо ХристовI ул. "Роза" №1MI  гр.МездраI 
общ. Мездра

Цех за обработка на 
скалнооблицовъчни м-лиI ул. "Роза" 
№1MI  гр.МездраI общ. Мездра нисък

„Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI ул."Искър" №4 „Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI 
ул."Искър" №4I производство на 
бестазбестови фрикционни изделия 
(накладки) среден O 1 1

ЕТ “Йордан Величков-Влади ”I гр. СофияI 
жк."Младост 1А"I бл. RMPI вх.БI ет.4I ап.46

ЕТ “Йордан Величков-Влади ”I 
с.ЗвериноI ул."Искър" №6I оранжерия 
за производство на краставици

нисък 1 1
“Околчица” АДI с. Моравица “Околчица” АДI с. МоравицаI 

производство на полипропиленови и 
конопени въжета нисък

СЕ"Борднетце – България" ЕООДI гр. КарнобатI ул. 
"Индустриална зона" №18

СЕ"Борднетце – България" ЕООДI 
гр.МездраI ул. "Брусенско шосе" №1I 
производство на кабелни комплекти за 
автомобили нисък

ЗП Георги НончевI с.Горна КременаI ул."Райко 
Даскалов" №O1

Кравеферма на ЗП Георги НончевI 
земл. на с.Горна Кремена среден 1

„Тошел 9O”ЕООДI гр. СофияI ул. "Княз Ал. 
Дондуков"№ 11RI вх. АI ет.PI ап.1T

„Тошел 9O”ЕООДI с.ЦаревецI 
Стопански двор на ТКЗСI 
животновъдство среден 1
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 "Тошел-9O" ЕООДI гр. СофияI ул. "Княз Ал. 
Дондуков"№ 11RI вх. АI ет.PI ап.1T 

МандраI с. ЦаревецI общ. Мездра
среден 1

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I гр.ВрацаI ул."O8-ми 
октомври" №PO

СД “Гарант 9M-Цонев и сие”I 
с.ЗвериноI бетонов възел и пресевна 
инсталация нисък 1

"Екоинмат"АДI гр. СофияI бул."Цариградско шосе" 
№48-RM

"Екоинмат"АДI гара ЕлисейнаI 
промишлена площадка на 
"Елисейна"ЕАДI производство на 
инертни м-ли нисък 1

"АЖМ ГРУП" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги 
Апостолов" №8

Туристически комплекс "ОАЗИС"I 
земл. на с. ЗвериноI общ. Мездра нисък 1

"Братя Томови - Люти дол" ЕООДI гр.ВрацаI 
ул."Раковска" №1T

"Братя Томови - Люти дол" ЕООДI с. 
Люти долI дърводелска работилница

нисък 1
“Ритлите 9T” АДI гр.МездраI ул. "Георги Димитров" 
№ P

“Ритлите 9T” АДI гр.МездраI 
производство на бетонови изделия и 
метални конструкции нисък 1 1

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. 
„Овча купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

“Монолит” АДI с.ВърбешницаI склад 
за промишлени взривни в-ва среден 1

EТ"Евекс Евгения Димитрова"I гр.СофияI 
жк."Младост 4"I бл.4MTI ап.O8

EТ"Евекс Евгения Димитрова"I 
гр.МездраI ул."Брусенско шосе" №1I 
производство на натриев метасиликат

нисък 1
„Олива Инвест”ЕООДI гр. МездраI ул."Брусенско 
шосе" №P

„Олива Инвест”ЕООДI гр. МездраI 
ул."Брусенско шосе" №PI цех за 
бутилиране на олио нисък

ПК „Труд”I гр.МездраI ул."Христо Ботев" №O9 ПК „Труд”I гр.МездраI ул."Христо 
Ботев" №O9I производство на хляб и 
боза нисък

„Хаджикостови”ООДI гр.МездраI ул."Св.Св. Кирил и 
Методи" №4P

„Хаджикостови”ООДI гр.МездраI 
ул."Св.Св. Кирил и Методи" №4PI 
производство на хляб и хлебни 
изделия нисък

ЕТ ”Химпта-Христо Маринов”I гр.МездраI ул."Средна 
гора" №1

ЕТ”Химпта-Христо Маринов”I 
гр.МездраI ул."Средна гора" №1I 
производство на месни 
полуфабрикати нисък

ЕТ "Мирослав Илиев - Миро"I обл.ПлевенI с.Горни 
ДъбникI ул."Петър Берон" №1

ЕТ"Мирослав Илиев - Миро"I с. Горна 
КременаI мелница за производство на 
брашно и трици нисък

"Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI ул."Хаджи Димитър" 
№R

"Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI 
ул."Смильовец" №RI винарска изба и 
ракиджийница нисък 1

„Компарт” ЕООДI гр. Мездра I ул. "Св. Патриарх 
Евтимий" №PPI вх. ВI ап.OT

строителна дейност „Компар” ЕООДI 
гр. МездраI кооперативен пазар до 
базата на "Топливо" нисък 1

“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров"№O9 Бензиностанция "Косаня” ЕООДI гр. 
МездраI ул. „Христо Ботев”  №TT-T9

нисък 1
“Вестранс” ООДI гр. СофияI ул. "Пирин"№91 Бензиностанция “Пегас”I с. 

РебърковоI общ. Мездра с/у КППI гл. 
път Е T9 нисък 1

"Българска Телекомуникационна Компания"АДI гр. 
СофияI бул. "Цариградско шосе"I №11RИ

"Българска Телекомуникационна 
Компания"АДI офис гр. МездраI ул. 
"П. Р. Славейков" №1 нисък 1

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. МездраI ул. 
"Хр. Ботев" №PM

"Първа инвестиционна банка" АДI гр. 
МездраI ул. "Хр. Ботев" №PM финасово 
учреждение нисък 1
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“Новата пещера” - природна забележителностI с. 
Люти брод

“Новата пещера” - природна 
забележителностI с. Люти брод

“Ритлите” - природна забележителностI с. Люти брод “Ритлите” - природна 
забележителностI с. Люти брод

“Говедарника” - природна забележителностI с. 
Царевец

“Говедарника” - природна 
забележителностI с. Царевец

ПК "Труд" -
гр.МездраI ул.”Христо Ботев”O9

билкозаготвителен пункт гр.МездраI 
ул."Брусенско шосе"1I ХВК  

нисък
Кооперативен съюз - гр.Враца
гр.ВрацаI ул.’Цветана Кръстенякова”1P

билкозаготвителен пункт  гр. МездраI 
ул."Брусенско шосе"P  нисък

“Херба Лайн”ЕООД                                   с.БрусенI ул. 
"Искър"1O

билкозаготвителен пункт с.БрусенI 
ул."Држба"1 нисък

Любомир Иванов Мишев                     с.Игнатица билкозаготвителен пункт с.Игнатица
нисък

Валерия Иванова Петрова                      с.ЗвериноI 
ул.”Младост”R

билкозаготвителен пункт с.Зверино
нисък

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  - Мездра
гр.МездраI ул.”Родопи”O

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растени

Общинска администрация МездраI  гр. МездраI ул. 
"Христо Ботев" OT

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

вековно дърво брястI с. Горна Кремена
вековно дърво летен дъбI с. ЛикI местност Св. Илия

вековно дърво церI с. Ослен КриводолI местност 
Пановски кръст

вековно дърво церI с. Ослен КриводолI местност 
Пановски кръст

вековно дърво летен дъбI с. Ослен КриводолI 
местност Търновица

вековно дърво летен дъбI с. Ослен КриводолI 
местност Търновица

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
гр.МездраI ул.”Св. Св. Кирил и 
Методи”4M нисък

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.БоденецI ул.”Г. Димитров”P8 нисък

“Херба Лайн”ЕООД                                   с.БрусенI ул. 
"Искър"1O

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.БрусенI ул."Дружба"1 нисък

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.Горна БешовицаI ул."Тотка Илиева"R

нисък
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.Горна КременаI ул.”Ладога” R нисък

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.КретаI ул.”Иван Нинов”R нисък

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.Люти бродI ул.”P-ти юни”6 нисък

Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.РебърковоI ул."Ботулиновска"6 нисък

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к."Дъбника"I бл.O6I 
бх.ЕI ап.1O9

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.Руска БялаI ул."Георги Димитров"9

нисък
Йохан Димитров ЦветковI с.ТипченицаI ул"T-ми 
септември"

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.ТипченицаI ул."T-ми септември"R8

нисък
Валерия Иванова ПетроваI с.ЗвериноI ул."Младост"6 пункт за изкупуване на охлювиI 

с.ЗвериноI ул."Младост"6 нисък
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Валерия Иванова ПетроваI с.ЗвериноI ул."Младост"6 пункт за изкупуване на охлювиI 
с.Игнатица нисък

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. 
„Овча купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Кариера за скалнооблицовачни 
материали “Горна Кремена”I земл. 
с.Горна Кремена среден

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. 
„Овча купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Кариера за скалнооблицовачни 
материали “Върбешница”I земл. 
с.Върбешница среден

ЕТ"Пападопулос-Константинос Пападопулос"I 
гр.СофияI ул."Воденичарски път" №4

Находище “Кремена-Пападопулос”I 
земл. на общ.Мездра среден

“Булстоун”ООДI гр..ВрацаI ул."Христо Ботев" №OM Находище за скалнооблицовачни 
материали “Мизия”I земл. 
с.Върбешница среден

"Дионисомарбле-България"ЕООДI гр.СофияI ул."Княз 
Борис" №1PO

ИП: “Разработване на кариера за 
добив на скалнооблицовъчни 
материали – варовици от находище 
“Дионисо”- участък втори”I с 
местоположение: в землището на с. 
ВърбешницаI общ. МездраI обл.Враца 
(Решение по ОВОС) среден 1

ОбП"Чистота и Озеленяване"I гр.МездраI ул."Христо 
Ботев" №OT

Депо за строителни отпадъци на 
гр.МездраI м-ст "Рудината" среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. Горна 
КременаI м-ст "Попов пчелин"

среден
Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. Горна 

БешовицаI м-ст "Дълбоки дол"
среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. 
КрапецI м-ст "Керина дупка" среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с. 
ЕлисейнаI м-ст "Аршино прадище" среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с . 
ЗвериноI м-ст "Уске" среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с. 
БоденецI м-ст "Кашец" и м-ст 
"Кашинец" среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметища,с. 
РебърковоI м-ст "Край село" и м-ст 
"Лещака" среден

Община МездраI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №OT Нерегламентирани сметищаI с. КаленI 
м-ст "Край селото" среден

"Царевец"ООДI с.Царевец ВЕЦ “Царевец” на р.ИскърI земл. 
с.Ослен КриводолI с.ЦаревецI 
с.БрусенI производство на 
електроенергия Eв процес на 
изграждане) среден 1

"Н сие Ф Груп Импорт Експорт"ООДI гр.ВрацаI 
ул."Леонова"№OM

ВЕЦ “Ритлите- Енерджи” на р.ИскърI 
земл. с.Люти бродI производство на 
електроенергия Eразрешително 
водоползване) среден 1

"СТРОЙИМПЕКС OMMR"ЕООДI гр.ВрацаI ул ".Ангел 
Грамчев"I №4I вх.АI ап.P

ВЕЦ “Ослен” на р.ИскърI земл. 
с.ЦаревецI производство на 
електроенергия Eразрешително 
водоползване) среден 1

Консорциум "Хидроенергийно строителство"ООДI 
гр.СофияX "Интеркомуникации"ООДI гр.СофияX 
"Водни електрически централи-94"ООДI гр.София

ВЕЦ “Зверино” на р.ИскърI земл. 
с.ЗвериноI производство на 
електроенергия Eразрешително 
водоползване) среден 1
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"НАДЕЖДА - OMM1"ООДI гр.МездраI ул."Александър 
Стамбулийски" №91

ВЕЦ “Надежда” на р.ИскърI земл. 
с.Оселна и земл. с.ЗвериноI 
производство на електроенергия 
(разрешително водоползване) среден 1

"Нови Енергии"ООДI гр. СофияI ж.к."Гоце Делчев"I 
ул."Ясна Поляна"I бл.11MI вх.PI ап. T

ВЕЦ “Ребърково” на р.ИскърI земл. 
с.РебърковоI производство на 
електроенергия Eразрешително 
водоползване) среден 1

"Нови Енергии"ООДI гр. СофияI ж.к."Гоце Делчев"I 
ул."Ясна Поляна"I бл.11MI вх.PI ап. T

ВЕЦ “Гара Елисейна” на р.ИскърI 
земл. с.ЕлисейнаI производство на 
електроенергия Eразрешително за 
водоползване) среден 1

"АРИЕЛ - ТН"ЕООДI гр. МездраI ул."Александър 
Стамболийски" № 91

ВЕЦ “Оселна” на р.ИскърI земл. 
с.Оселна и земл. с.ЗвериноI 
производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) среден 1

"АРИЕЛ - ТН"ЕООДI гр. МездраI ул."Александър 
Стамболийски" № 91

ВЕЦ “Черепиш-Ариел” на р.ИскърI 
земл. с.Люти брод и земл. с.ЗвериноI 
производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС)

среден 1
ЕТ "Гроздан Илиев" - Инженеринг"I гр.Бяла СлатинаI 
ул."Хан Крум" № 4R

ВЕЦ “Ослен” на р.ИскърI земл. 
с.ОсленI производство на 
електроенергия EРешение преценка 
ОВОС) среден 1

"Инженеринг Консулт ЕЛ" ЕООДI гр.ВрацаI 
ул."Христо Смирненски" №O

ВЕЦ “Струпец 1” на р.ИскърI земл. 
с.Старо селоI производство на 
електроенергия EРешение преценка 
ОВОС) среден 1

"Алекс-Ко-АГК"ЕООДI гр. СофияI с адрес: гр. СофияI 
бул. "Шипченски проход" № T-11I бл.OO8аI ет.4

ИП: "Концесия за добив на скално 
облицовъчни материали-блокове от 
варовик в н-ще "Голия връх"I с 
местоположение: земл. с. Върбешница 
и Горна КременаI общ. МездраI обл. 
Враца EРешение преценка ОВОС)

среден 1
"МВЕЦ Доспат R"ООДI гр.ПазарджикI ул.Г. Пешев" 
№19

ВЕЦ “Струпец O” на р.ИскърI земл. 
с.Старо селоI производство на 
електроенергия EРешение преценка 
ОВОС) среден 1

АГЕНЦИЯ  “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”I гр. 
София 16M6I бул. "Македония" №P

ИП: “Модернизация на първокласен 
Път І-1EЕT9) участък “МЕЗДРА-
БОТЕВГРАД” от км. 161HP6T до км. 
194H 1OO ”по розов вариант“ EРешение 
по ОВОС) среден 1

“ВЕЦ Своге” ООДI гр.СофияI бул. "Витоша" №ROI ет. 
R

ИП: “Енергийно оползотворяване на 
водите на р. Искър чрез построяване 
на 9 МВЕЦ в руслото на реката на 
територията на Община Своге и 
Община Мездра” За  ВЕЦ “Левище” и  
ВЕЦ “Габровница”I общ.МездраI 
обл.Враца EРешение по ОВОС) 

среден 1
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“ВАЕИ Енерджи” ЕООДI гр.СливенI ул. 
"Великокняжевска" №OO

ИП: “Изграждане на ветроенергиен 
парк “Веслец”- RR броя вятърни 
генератори с обща мощност 1RM МW и 
два броя подстанции”I землище 
с.Камено полеI общ.РоманI с.Горна 
БешовицаI с.ЦаконицаI общ.МездраI 
обл.Враца EРешение по ОВОС)

среден 1
"Инертстрой-Калето"АДI гр.Мездра,ул. "Иван Вазов" 
№O

ИП: "Изграждане на оранжерия за 
производство на зеленчуци" нисък 1

"Тошел-9O" ЕООДI гр.СофияI ул."Княз Александър 
Дондуков" №11RI вх.АI ет.PI ап.1T 

ИП: "Изграждане на инсталация за 
производство на ел.енергия от биогаз 
в имот № 1P6MM1 в землището на 
с.ЦаревецI общ.Мездра"

среден 1
"Дани Трейд" ЕООДI гр. ВрацаI гр. ВрацаI ул. "Никола 
Войводов" № P6I вх. БI ап. 1R

ИП: "Изграждане на склад за тежко 
котелно гориво"I Индустриална зона 
гр. МездраI общ.МездраI обл. Враца

среден  
ДП "Национална компания железопътна 
инфраструктура"I гр.СофияI МТИТС

ИП "Модернизация на железопътна 
линия Видин-София" - в участък I: за 
под участъци 
№№41I4OI4PI44I4RI46I4TI 48 и 49 по 
вариант V1-червенX в участък 
IIМедковец-Мездра: за под участъци 
№№POIPPIP4IPRIP6 и 4M по вариант V1-
червенX за под участъци 
№№O4IORIO6IOTIO8IO9IPM и P1 по 
вариант VO-синX за под участъци 
№№PTIP8IP9 по вариант VP-зеленX в 
участък III Мездра-София: за под 
участъци №№OIPI4IRI6ITI 8I9I14 и OO 
по вариант V1-червенX за под 
участъци №№OM и O1 по вариант VO-
синX за под участъци№№1RI16I1TI18I 
19 по вариант P ВP-оранжев" 
/Решение по ОВОС/

среден 1  
"Булстоун" ЕООДI ул. "Христо Ботев" № OMI гр.Враца ИП "Разработване на находище за 

скалнообличовъчни материали в площ 
ТребежаI мест. "Требежа"I земл. 
с.Горна КременаI общ.Мездра" 
/Решение № ВР-OR-ПР/OM1Oг./

среден 1  
„АРИЕЛ-ТН” ЕООДI гр.МездраI ул."Иван Вазов"№2 ИП „Изграждане на туристическа 

база”I ПИ № № MM41MPI
MM41MRI MM41M6I земл.с.ДърманциI 
общ.МездраI мест.”Падината”

нисък  
„МАГИ ДИНКОВА” ЕООДI гр.Враца
ул. „Христанчо Матов” № 16

ИП „Оборудване на цех за 
производство на пелети в с.БрусенI 
общ.МездраI
местността „Равнището”I 
имот № M18MT8I представл.IпарцелT8  
от масив 18” нисък
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„ТОШЕЛ-9O” ЕООДI гр.СофияI
бул. „Княз Ал.Дондуков” № 11R

ИП „Изграждане на 
силажохранилищеI в ПИ с 
№ MPRM16I № MPRM11I № MPRM1OI № 
MPRM1PI
 № MP1MP8I № MP1M14 в местността 
„Трохала”

нисък 1
“Инертстрой-Калето”АДI гр.МездраI ул."Иван 
Вазов"№O

ИП „Изграждане на земеделско 
стопанство за обработка и съхранение 
на зеленчуци”I ПИ № M1OMOTI земл. на 
с.ДърманциI общ.Мездра

нисък  1

“Специал Ауто”ООД I гр.Бяла СлатинаI ул. "Хан 
Крум" №TP

“Специал Ауто”ООД I гр.Бяла 
СлатинаI ул. "Захари Стоянов"I парцел 
№8I планоснимачен №P48RI 
автосервиз и съхранение на ИУМПС

нисък 1
“Вега Стар”ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. "Промишлена 
зона"

“Вега Стар”ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. 
"Промишлена зона"I консервиране на 
плодове и зеленчуци

среден 1 1 1 M O
“ВиК” ООДI гр. Враца – градска канализация – 
гр.Бяла СлатинаI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" 
№O

“ВиК” ООДI гр. Враца – градска 
канализация – гр.Бяла СлатинаI ул. 
"Захари Стоянов" №19I събиране и 
отвеждане на отпадъчна вода висок 1

“Гарант”АД-гр. Бяла СлатинаI ул. "Индустриална 
зона" №O

“Гарант”АД-гр. Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална зона" №OI 
производство на хидравлични 
елементи за машиностроенето среден M M M P 1

“Агростил-OMMP” ЕООДI гр.Б.Слатина,ул. "Средец" 
№18 

"Агростил OMMP" ЕООДI Инсталация 
за  БиодизелI в гр.Бяла Слатина 

среден 1 1 1 1 1
“Белпред” АД-гр.Бяла СлатинаI ул. "Индустриална" 
№O

“Белпред” АД-Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална" №OI производство на 
кардни прежди нисък O P

“Юнион Левъл” ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. "Г. С. 
Раковски" №6

“Юнион Левъл” ЕООДI гр.Б. СлатинаI 
ул. "Г. С. Раковски" №6I шивашки цех

нисък
„Пионер” АДI гр. Б. СлатинаI ул. "Търнавска" №4P „Пионер” АДI гр. Б. СлатинаI ул. 

"Търнавска" №4PI производство на 
връхни облекла нисък  

„Мадметал 9T” ЕООДI гр.Б.СлатинаI ул. "Тунджа" 
№19

„Мадметал 9T” ЕООДI гр.Б.СлатинаI 
на територията на завод "Балкан 
Мизия"I размяна на отпадъци за 
оползотворяване среден

„Акет Пласт” ООДI гр.Бяла СлатинаI ул. "Търнавска" 
№4O

„Акет Пласт” ООДI гр.Бяла СлатинаI 
ул. "Търнавска" №4OI предварително 
третиране и рециклиране на отпадъци 
от пластмаса

среден O
“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №O9 “Косаня” ЕООД-площадка гр. Бяла 

СлатинаI парцел IIII кв.PБI събиранеI 
транспортI временно съхранение и 
разкомплектоване на отпадъци 

среден
"Ранг OMMM" ЕООД,гр. СофияI район “Подуяне” I жк 
“Суха река-Запад”I бл. OO1АI вх.АI ет.PI ап.6

община Бяла СлатинаI с.ПопицаI пл. 
номер OT MMRI събиране и съхранение 
на ОЦЧМ среден

Община Бяла Слатина
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"Ранг OMMM" ЕООД,гр. СофияI район “Подуяне” I жк 
“Суха река-Запад”I бл. OO1АI вх.АI ет.PI ап.6

община Бяла СлатинаI гр. Бяла 
СлатинаI Промишлена зонаI събиране 
и съхранение на ОЦЧМ среден

МБАЛ – Бяла Слатина МБАЛ – Бяла СлатинаI болнично 
заведение нисък

Рибарници м. “Кумбов връх”I с. ПопицаI гр. Бяла 
СлатинаI ул. "Дондуков" №RRА

Рибарници м. “Кумбов връх”I с. 
ПопицаI интензивно отглеждане на 
риба нисък O

ЕТ “ФОЛК P”I гр. СофияI ж. к. "Красна поляна" бл. 
OMTI вх. АI ап. P

ЕТ “ФОЛК P”I с. ВранякI цех за 
топено сирене нисък P

"АПЕ OMM1" ООДI с.ГаличеI общ. Бяла Слатина АПЕ OMM1 ООДI с.ГаличеI общ. Бяла 
СлатинаI извън регулацияI мелница

нисък P
Склад за РЗП-Попица Склад за РЗП-ПопицаI бивш 

стопански дворI съхранение на 
препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност среден

Склад за РЗП- Враняк Склад за РЗП- ВранякI бивш 
стопански дворI съхранение на 
препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност среден

 Иван Рашков ЙозовI ул. "Ал. Стамболииски" № 6I с. 
Бърдарски геранI общ. Бяла Слатина

Кравеферма в м-ст "Край селото"I с. 
Бърдарски геранI общ. Бяла Слатина

нисък 1
“Милве”АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Промишлена зона" “Милве”АДI с. ТърнакI общ. Бяла 

СлатинаI производство на готови 
лекарствени форми нисък P

"ТК Текс" АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Индустриална" 
№O

"ТК Текс" АДI гр. Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална" №OI търговия с 
памучни прежди нисък

„Папас Мел” ЕАД  гр. ЯмболI ул. "Запад" №61 „Папас Мел” ЕАД1 гр. Бяла СлатинаI 
"Индустриална зона"I мелница

нисък
ЕТ “ММ-Милко Минов”I гр. Бяла СлатинаI ул. "Княз 
Дондуков" №O8

ЕТ “ММ-Милко Минов”I с. ТърнакI 
свинеферма и цех за преработка и 
добив на месо среден 1

“Млада “ АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Христо Ботев" 
№1M – мелница в Борован

“Млада “ АДI  с.БорованI мелница 
нисък

“Пени Маркет България” ЕООДI гр. София с. 
СтолникI общ. Елин ПелинI логистичен център  “Пени 
Маркет”  

хипермаркет “Пени Маркет България” 
ЕООДI гр. Бяла СлатинаI ул. 
Търнавска” № 41А нисък M

"Българска Телекомуникационна Компания"АДI гр. 
СофияI бул. "Цариградско шосе"I №11RИ

"Българска Телекомуникационна 
Компания"АДI офис гр. Бяла СлатинаI 
ул. "Д. Благоев" №96 нисък 1

“Юлита-Г. Димитров” ЕТI гр. ВрацаI ул. "Ангел 
Грамчев"№OI вх.ВI ап. RO

бензиностанция “Юлита-Г. 
Димитров” ЕТ,с. АлтимирI общ. Бяла 
СлатинаI извън регулация нисък 1

ОбП"Чистота и озеленяване" - Бяла СлатинаI гр.Бяла 
СлатинаI ул.“Христо Ботев” № 9 

Спряно от експлоатация Депо за БО в 
м-ст "Любомир"I гр.Бяла Слатина 

среден
ОбП"Чистота и озеленяване" - Бяла СлатинаI гр.Бяла 
СлатинаI ул.“Христо Ботев” № 9 

Депо за СО м-ст "Зад казана"I гр.Бяла 
Слатина среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
АлтимирI до дървения мостI до 
ст.бетоновия мост и в "Ромската 
махала" среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
БуковецI до кошарите и до стопанския 
двор среден
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Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
ГаличеI до стария казан среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
ДрашанI край пещерата и м-ст 
"Извира бара" среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
КомаревоI м-ст "Врачанка" и м-ст 
"Лозята" Eбивша кариера за пясък) среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
ПопицаI до тютюносушилнята и край 
пътя за гр.Б.Слатина Eв ляво) среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
СоколареI до гробищатаI до 
училищната градина и в източния 
край на селото среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
ТлаченеI до гробищата и м-ст 
"Локвите" Eпътя за с.Вировско) среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
ТърнаваI до яз. "Руменя" и до моста на 
р.Скът Eпо пътя за с.Галиче) среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
ТърнакI до язовира и м-ст "Козя 
брада" Eбивша кариера) среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. ГабареI 
под стадиона среден

Община Бяла СлатинаI гр.Бяла СлатинаI ул."Климент 
Охридски" №68

Нерегламентирани сметищаI с. 
Бърдарски геранI до бившите казани

среден
“Китката”-защитена местностI гр. Бяла СлатинаI 
Община Бяла Слатина

“Китката”-защитена местностI гр. 
Бяла СлатинаI Община Бяла Слатина

"Нели – Емил"ЕООД
гр.ВрацаI ул.”Вестителя”6

склад за билки гр.Бяла Слатина - ОКСI 
ул."Кольо Черкеза" нисък

ЕТ"Емил Гешев"
гр.Бяла СлатинаI ул.”Васил Левски”P6

билкозаготвителен пункт гр.Бяла 
СлатинаI ул.”Пазарище”1P нисък

"Флора-Вита"ЕООД  
 гр.Бяла СлатинаI ул.”Водотечна”O1

билкозаготвителен пунктI гр.Бяла 
Слатина - бившата сграда на 
текстилни влакна нисък

Пело Тодоров Кръстев - 
гр.СофияI ж.к.”Бъкстон”I  бл.16MI вх.ГI ап.T6

билкозаготвителен пунктI гр.Бяла 
Слатина - бившата сграда на 
текстилни влакна нисък

Иван Николов Иванов                                             
гр.БотевградI ж.к."Саранск"PI вх.АI ап.1R

билкозаготвителен пункт с. Драшан
нисък

Общинска администрация Бяла СлатинаI гр.Бяла 
СлатинаI ул."Климент Охридски" No P6

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната 
градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната 
градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната 
градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната 
градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната 
градина

вековно дърво летен дъбI с. СоколареI в училищната 
градина
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Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I 
вх.ЕI ап.1O9

пункт за изкупуване на охлювиI 
гр.Бяла СлатинаI ж.к."Сребърна"I 
пав.4 нисък

Петър Иванов ЦоловI гр.ВрацаI ж.к.ДъбникаI бл.O6I 
вх.ЕI ап.1O9

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.ТърнаваI ул."Христо Смирненски"R

нисък
Румяна Венкова РадковаI с.ВъбицаI ул."Никола 
Ценов"O1

пункт за изкупуване на 
охлюви,с.ВъбицаI ул."Никола 
Ценов"O1 нисък

Черньо Ганчев ГанчевI гр. СофияI р-н "Триадица" СОI 
ул. "Солунска" № R8I вх. АI ап. 1P

ИП: "Изграждане на фотоволтаична 
електроцентралаI с мощност до P 
мегавата"I местност «Вельова 
кошара»I землище гр.Бяла СлатинаI 
общ. Бяла слатинаI обл. Враца 
(Решение преценка ОВОС) среден 1

Община Бяла СлатинаI ул."Климент Охридски" №68I 
гр. Бяла Слатина

ПУП -План за регулация и 
застрояване EПРЗ) за поземлен имот 
№MMM419 в м. "Гола поляна" в земл. на 
с.ГаличеI общ. Бяла Слатина за 
изграждане на фотоволтаична 
централа с мощност до PMW 
(Решение преценка ЕО) среден 1

"Деница MO" ЕООДI гр.Бяла СлатинаI ул. "Тунджа" № 19
"Изграждане на площадка за 
изкупуване и временно съхранение на 
отпадъци от черни и цветни металиI 
събиранеI временно съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПСI 
събиране и временно съхраняване на 
негодни за употреба акумулаториI 
събиране и временно съхраняване на 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване" среден

Община Бяла СлатинаI ул. "Климент Охридски № 68I 
гр.Бяла Слатина

ИП: "Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на гр.Бяла 
Слатина" /Решение № ВР-P-ПР/OM1Oг./

среден 1

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска 
канализация - гр.ОряховоI ул."Кирил и 
Методи" №1I отвеждане на отпадъчни 
води висок 1

“ПДНГ”ЕАДI  гр.СофияI ул."Стефан Караджа" №O Петролно находище "Селановци"I 
земл. на селата Лесковец и СелановциI 
добив на суров нефт и природен газI 
чрез добивни сондажиI 
пиезометричните сондажи и 
нефтогазо-събирателния пункт EНГСП 
– Селановци). среден O 1

“Агротехчаст” АДI гр.ОряховоI ул."Врачанско шосе" “Агротехчаст” АДI гр.ОряховоI 
металообработване нисък M 1 M 1

“Хидком” АДI гр.ОряховоI ул."Лесковско шосе" №4 “Хидком” АДI гр.ОряховоI 
металообработване нисък 1 M 1 M 1

"Феникс Комерсметал" ЕООДI гр. СофияI ж. к. 
"Сухата река"I бл. 8RАI ет. TI ап. 19

"Фенекс Комерсметал" ЕООДI гр. 
ОряховоI кв. 16RI парцел №1I 
площадка за ОЧЦМ среден

Община Оряхово
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“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №O9 “Косаня” ЕООД-площадка гр. 
ОряховоI УПИ №8I кв. 169I събиранеI 
транспортI временно съхранение и 
разкомплектоване на отпадъци 

среден
"МБАЛ"ЕООДI гр.ОряховоI ул."Арх. Цолов" №98I "МБАЛ"ЕООДI гр.ОряховоI ул."Арх. 

Цолов" №98I многопрофилна болница
нисък

"Бургозоне" ЕООДI гр. СофияI район Красно селоI 
бул. "Цар Борис ІІІ-ти №1O4ВI вх. АI ап.1O

"Бургозоне" ЕООДI с. ЛесковецI 
винарна и хотелски комплексI 
производство на вино и хотелиерство

среден P
"ВИНАРНА СЕЛАНОВЦИ АХИНОРА" ООДI ул. 
"Андрей Николов" №O4I гр. Оряхово

Винарна "АХИНОРА"I в земл. На с. 
СелановциI общ. Оряхово среден 1

“Фериботен комплекс” АДI гр. ОряховоI ул."Дунав" 
№1T

“Фериботен комплекс” АДI гр. 
ОряховоI речен транспорт на пътници 
и товари нисък O

“Екопром”ООДI с.СелановциI ул."Андрей Николов" 
№1R

“Екопром”ООДI с.СелановциI 
производство на комбинирани фуражи 
с допълнително производство на 
етанол среден 1 1

"Емива" ООДI с. ЛесковецI общ. ОряховоI ул. "Г. 
Димитров" №4

"Емива" ООДI с. ЛесковецI общ. 
ОряховоI ул. "Г. Димитров" №PI 
складова база с. ЛесковецI инсталация 
за обезводняване на мазут

среден 1
ЕТ”ТОМИ-91-З”I гр.ОряховоI ул."Неофит Рилски" 
№1R

ЕТ”ТОМИ-91-З”I гр.ОряховоI 
производство на хляб и закуски нисък

ЕТ”Браз - Петър Иванов”I гр.ОряховоI ул."Сергей 
Румянцев" №O4

ЕТ”Браз - Петър Иванов”I гр.ОряховоI 
шивашки изделия нисък

ЕТ”Скорнион P6”I гр.ОряховоI ул."Христо 
Смирненски" №P6

ЕТ”Скорнион P6-Светлозар Василев 
Николов” - производство на хляб

нисък
Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" 
№1R

РДНО-Оряхово-Мизия в м-ст "Марков 
баир"I земл. на гр.Оряхово среден 1 1 1 P

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" 
№1R

Спряно от експлоатация Депо за БО в 
м-ст "Табията"I гр. Оряхово среден

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" 
№1R

Нерегламентирани сметищаI с. Горни 
ВадинI м-ст "Леденика" и в края на 
селото среден

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" 
№1R

Нерегламентирани сметищаI с. Долни 
ВадинI дерето до бивш цех за плениво 
и дерето за с.Г.Вадин среден

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" 
№1R

Нерегламентирани смитищаI с. 
ОстровI до гробищатаI до Георги 
Гогумански и м-ст "Мочура" Eдо 
отводнителния канал) среден

Община ОряховоI гр.ОряховоI ул."Андрей Чапразов" 
№1R

Нерегламентирани сметищаI с. 
СелановциI до старата водна кулаI до 
новата водна кула и до ромските 
гробища среден

“Кочумина”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово

“Кочумина”-защитена местностI с. 
СелановциI Община Оряхово

“Гола бара”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово

“Гола бара”-защитена местностI с. 
СелановциI Община Оряхово

“Калугерски гред-Тополите”-защитена местностI с. 
СелановциI Община Оряхово

“Калугерски гред-Тополите”-защитена 
местностI с. СелановциI Община 
Оряхово
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Асен Йорданов Ангелов
с.СелановциI ул.”Дамян Дамянов”OM

билкозаготвителен пункт с.Селановци
нисък

Рашко Кирков Илиев 
с.СелановциI ул.”Елин Пелин”OM

билкозаготвителен пункт с.Селановци
нисък

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  - Оряхово 
гр.ОряховоI ул. Коста Лулчев R

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растени

Общинска администрация ОряховоI гр.ОряховоI 
пл."Дико Илиев" №1

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

ИАСАСI гр.СофияI бул."Цариградско шосе"1OR опитно поле на ИАСАСI с.Селановци

“Калин Еко строй” ЕООДI гр.ПлевенI ул. “ Дойран”I 
№ 1P8I ет.R

ИП: “Изграждане на ветроенергиен 
парк чрез монтиране на RR броя WEA” 
в землище с.СелановциI общ.ОряховоI 
обл.Враца EРешение по ОВОС)

среден 1
ОБЩИНА ОРЯХОВОI гр.ОряховоI ул."Андрей 
Чапразов" №1R

ИП „Отводняване на ул. „Бузлуджа” и  
ул. „Димитър Благоев” и 
възстановяване на проходимостта по 
ул. „Бузлуджа” в кв.”Христо 
Икономов” /Нова Америка/ в 
гр.Оряхово”

нисък 1
ОБЩИНА ОРЯХОВОI гр.ОряховоI ул."Андрей 
Чапразов" №16

ИП „Аварийно укрепване на пътно 
платноI частично отводняванеI 
възстановяване на еластична ограда на 
ул. „Г.Димитров” в с.ЛесковецI 
общ.Оряхово” нисък 1

"Оряново Енерджи" ЕАДI гр.ОряховоI Врачанско 
шосеI м."Каиша" ИП "Изграждане на инсталация за 

комбинирано производство на 
електрическа и топлинна енергия от 
биомаса с електрическа мощност MI4 
МВ и топлинна мощност MI6P МВ и 
складиране и преработка на биомаса" среден

"Завод за детски храни" ООДI ул. Ген.Столетов" № 1I 
с.СелановциI общ.Оряхово

ИП: "Изграждане на предприятие за 
преработка и консервиране на 
зеленчуциI чрез преустройство на 
съществуваща сграда и пристройка в 
имот № 964MOPI мест. "Дърварски 
път"I земл. с.Селановци /Решение № 
ВР-1T-ПР/OM1Oг./ среден 1

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска 
канализация - гр.КозлодуйI 
ул."Ломска" №1MI отвеждане на 
отпадъчни води висок 1

“Яйца и птици”АДI гр.МизияI Промишлена зона “Яйца и птици”АДI  гр.Козлодуй Eм-ст 
"Мерите" в ПИ №PTT98.R11.T)I 
интензивно отглеждане на кокошки-
носачки среден 1 1 1 1

“Булмекс” ЕООДI с.БутанI ул."Петър Панчевски" №1R “Булмекс” ЕООДI с.БутанI бетонов 
възел и миячно-сортировъчна 
инсталация нисък O

ЕТ”Рейсинг-Виолета Цветкова”I гр.КозлодуйI жк."O"I 
бл.48I вх.АI ет.RI ап.1P

ЕТ”Рейсинг-Виолета Цветкова”I 
гр.КозлодуйI търговска дейност с 
отпадъци от ЧЦМI хартия и пластмаса

среден

Община Козлодуй
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“Косаня” ЕООДI гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №O9 “Косаня” ЕООД-площадка гр. 
КозлодуйI м-ст "Мерите"I събиранеI 
транспортI временно съхранение и 
разкомплектоване на отпадъци среден

“Заводски строежи”АДI гр.КозлодуйI площадка АЕЦ - 
Козлодуй

“Заводски строежи”АДI гр.КозлодуйI 
площадка АЕЦ - КозлодуйI бетонов 
възелI механизация и автотранспорт

нисък 1
“АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI Зона АЕЦ “АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI 

Зона АЕЦI производство на 
електроенергия висок 1 1 1 1 P 1

“АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.Козлодуй Хранилище за сухо съхраняване на 
отработено ядрено горивоI АЕЦ 
Козлодуй EРешение по ОВОС) висок 1

“Атоменергостройпрогрес” ЕАДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергостройпрогрес” ЕАДI 
гр.КозлодуйI площадката на АЕЦ-
КозлодуйI строително-монтажна 
дейност Eпроизводство на бетонови р-
ри и строителна механизация) нисък M O

“Атоменергоремонт” ЕАДI гр.КозлодуйI площадката 
на АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергоремонт” ЕАДI 
гр.КозлодуйI площадката на АЕЦ-
КозлодуйI производствоI ремонт и 
монтаж на съоръжения и резервни 
части за енергетиката нисък M M  1

 ЕТ "Ведаси-91- Веселин Йорданов"-автокомплексI гр. 
Козлодуй 

ЕТ "Ведаси-91- Веселин Йорданов"I 
гр. КозлодуйI автокомплекс с 
автомивка нисък 1

Автокомплекс на Галя Людмилова ЦеноваI с. 
ГложенеI общ. Козлодуй

Автокомплекс на Галя Людмилова 
ЦеноваI с. ГложенеI общ. Козлодуй нисък 1

СД "Протон-91-Димитров и Сие"I  с. ХърлецI общ. 
КозлодуйI автомивка и автоработилница

СД "Протон-91-Димитров и Сие"I  с. 
ХърлецI общ. КозлодуйI автомивка и 
автоработилница нисък 1

“Енемона” АДI гр.СофияI ул."Коста Лулчев" №OM “Енемона” АДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI 
строително-монтажна дейност и 
електрически и машинен монтаж

нисък M
"Енергомонтаж АЕК"АДI гр.КозлодуйI площадката на 
АЕЦ-Козлодуй

"Енергомонтаж АЕК"АДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI 
проектиране и изпълнение на проекти 
в енергетиката

нисък M
 МБАЛ “Св.Иван Рилски “ЕООДI гр.КозлодуйI 
ул.”Кирил и Методий” №1 

 МБАЛ “Св.Иван Рилски “ЕООДI 
гр.КозлодуйI ул.”Кирил и Методий” 
№OI многопрофилна болница нисък

ЕТ “Карина - Генчо Ганев”I гр.КозлодуйI жк."1"I 
бл.O4I ет.PI ап.14 

ЕТ “Карина - Генчо Ганев”I 
гр.КозлодуйI жк."Хаджи Димитър" 
№OMI автосервизни услугиI пункт за 
ГТП и автомивка нисък

ЕТ “Скат- Страхил Диков”I гр.КозлодуйI бл.P9I ет.OI 
ап.6

ЕТ “Скат- Страхил Диков”I 
гр.КозлодуйI ул."Васил Коларов" №PI 
автосервиз и търговия на дребно с 
боиI лакове и авторепаратурни 
продукти нисък 1

"Тайн Инвест" ЕООД Iгр.КозлодуйI ул. "Хр. Ботев" 
№18P  /бившо ЕТ “Юлиан Тошев” /

химическо чистене "Тайн Инвест" 
ЕООДI гр.КозлодуйI ТПК "Радецки"I 
ет.1I изток нисък 1

ЕТ „Банг Виет Анам”I гр.КозлодуйI ж.к. PI бл.11I ап.4 търговец на дребно на боиI ЕТ „Банг 
Виет АнамI гр.КозлодуйI ул. 
"Освободител" №4O нисък 1
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ЕТ „Хит-Тодор Тодоров”I гр.КозлодуйI ж.к. 1I бл.1M-
11 

търговец на дребно на боиI строителна 
дейностI ЕТ „Хит-Тодор Тодоров”I 
гр.КозлодуйI ж.к. 1I бл.1M-11

нисък 1
„Пени Маркет България” ЕООДI с. СтолникI 
Логистичен център Пени МаркетI общ. Елин Пелин I 
обл. София

Хипермаркет „Пени Маркет 
България” ЕООДI гр.КозлодуйI ул. 
"Цар Освободител" нисък M

„Търговия” ЕООДI гр. ЛомI ул. "Славянскя" №RR „Търговия” ЕООДI търговец на едро 
на боиI гр.КозлодуйI ул. "Калкан" 
№R1I бл.P9 партер нисък 1

„Стромет-OMM4” ООДI гр. КозлодуйI л. „Ломска” №9 „Стромет-OMM4”  търговец на едро на 
боиI строителна дейностI гр. 
КозлодуйI ул. „Ломска” №9 нисък 1

"Лукоил България" ЕООДI гр. СофияI бул. "Т. 
Александров" №4O

Бензиностанция Б-14TI гр. КозлодуйI 
бул. "Дондуков" нисък 1 1

СД „Региана”I гр. КозлодуйI ул. "Ломска" №14 строителна дейност СД „Региана”I гр. 
КозлодуйI ул. "Ломска" №14 нисък 1

“Лидл България” ЕООД енд КО.КД с. Равно поле 
общ. Елин ПелинI обл. София  ул. “P-ти Март” №1    

хипермаркет “Лидл България” ЕООД 
енд КО.КДI гр. КозлодуйI ул. “Христо 
Ботев” №2А нисък M

"Вимдекс"ЕООДI гр.КозлодуйI ул."Освободител" №R "Вимдекс"ЕООДI гр.КозлодуйI 
супермаркет нисък

СД „Русил-Борисова и Борисов”I гр.КозлодуйI 
ул."Христо Ботев" №1R4

СД „Русил-Борисова и Борисов”I 
гр.КозлодуйI цех за производство на 
боза и безалкохолни напитки нисък

ЕТ”Зорница – Митко Попов”I гр.КозлодуйI 
ул."Освободител" №49

ЕТ”Зорница – Митко Попов”I 
гр.КозлодуйI цех за производство на 
хляб нисък

ПК “Козлодуйски бряг”I гр.КозлодуйI ул."Васил 
Коларов" №1

ПК “Козлодуйски бряг”I гр.КозлодуйI 
цех за производство на хляб

нисък
ЕТ”Орион Делта”I с.ХърлецI ул."Любен Каравелов" 
№1M4

ЕТ”Орион Делта”I с.ХърлецI цех за 
производство на хляб и закуски нисък

“Трейдрециклинг” ООД Iгр.СофияI район 
“Панчарево”I с.ГерманI ул. “Боне Хаджибонев” №T

гр.КозлодуйI квартал OO8I събиране и 
съхранение на ОЦЧМ

среден
“УНИТРЕЙД - OM11” ООД,гр.СофияI район „Искър”I 
ул. “Подпоручик Йордан Тодоров” №4

гр.КозлодуйI ул. „Хаджи 
Димитър”№6OI събиране и 
съхранение на ОЦЧМ среден

ОбП"Комунални дейности" - КозлодуйI гр.КозлодуйI 
ул.”Христо Ботев” №1P

Спряно от експлоатация Депо за БО в 
м-ст "Валя Лунга"I гр. Козлодуй

среден
Община КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” 
№1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ГложенеI м-ст "Бели брег" и м-ст 
"Край конската глава" среден

Община КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” 
№1P

Нерегламентирани сметищаI с. Крива 
бараI по пътя за с.Бутан и по пъта за 
с.Хайредин среден

Община КозлодуйI гр.КозлодуйI ул.”Христо Ботев” 
№1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ХърлецI м-ст "Под кантона" среден

“ПДНГ”ЕАДI  гр.СофияI ул."Стефан Караджа" №O Петролно находище "Бутан-юг"I земл. 
на селата Бутан и Крива бараI добив 
на суров нефт Eкондензат) и природен 
газ „Бутан-юг”. среден 1

"ДАН - МАР"ООДI гр.ВрацаI ж.к."Дъбника"I бл.1PRI 
ателие R

ВЕЦ на р.ОгостаI земл. с.ХърлецI 
производство на електроенергия 
(разрешително за водоползване) среден 1
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"МВЕЦ  БАНЯ"ООДI гр. ПловдивI ул. "Цар Борис ІІІ 
Обединител" № 18АI ет. 1I ап. O

МВЕЦ „Гложене” на р. ОгостаI земл. 
с. ГложенеI производство на 
електроенергия Eразрешително за 
водоползване) среден 1

"Козлодуй" - защитена местност “Козлодуй”-защитена местностI гр. 
КозлодуйI Община Козлодуй

Тони Асенов ТончевI с.ХърлецI ул."Елин Пелин"P билкозаготвителен пункт с.ХърлецI 
с.ХърлецI ул."Елин Пелин"P нисък

Общинска администрация КозлодуйI гр.КозлодуйI ул. 
" Христо Ботев" 1P

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

ЕТ"Хри-Вик-Ивайло Илийн"I гр.КозлодуйI 
ж.к.1Iбл.TIвх.А,ап.1M

зоомагазин,гр.КозлодуйI 
ж.к.1Iбл.TIвх.ВI гараж8 нисък

"Вами-Авто"ЕООДI гр.Козлодуй,ул."Ломска"4 зоомагазин,гр.КозлодуйI ж.к.1Iбл.9 нисък
Държавно предприятие “РАДИОАКТИВНИ 
ОТПАДЪЦИ”EДП “РАО”)I 14MTI гр. СофияI бул. 
"Джеймс Баучер" №R1I ет. 18

ИП: “Изграждане на Национално 
хранилище за погребване на 
краткоживеещи ниско и 
средноактивни радиоактивни 
отпадъци(НХРАО)I с 
местоположение: землище с.ХърлецI 
общ.КозлодуйI обл.Враца EРешение по 
ОВОС) висок 1 1

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙI гр.КозлодуйI ул.”Христо 
Ботев” №1O

ИП „Канализационен колектор VI в 
участъка от блок 16 до блок PO в 
гр.Козлодуй” нисък 1

"ЕлектроСолар Цветкова OMOM" ЕООДI гр.Козлодуй "ФВЕЦI в ПИ № PTT98.6OR.RRI в мест. 
"Кв. Янтра"I в землището на гр. 
КозлодуйI общ.КозлодуйI обл.ВрацаI с 
мощност O мегавата" /Решение по 
преценка ЕО/ среден 1

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙI гр.КозлодуйI ул.”Христо 
Ботев” №1P

ИП „Работен проект за канализация и 
водопровод по ул. „Георги Димитров” 
в гр.КозлодуйI общ.КозлодуйI 
обл.Враца” нисък 1

„САНМЕН – М” ООДI гр.Козлодуй
ж.к.P ЮГI бл.1RI вх.АI ет.6I ап.1T

ИП „Комплекс за автоуслуги – 
автомивка в УПИ PTT98.RM6.P66I 
гр.КозлодуйI ул.”Княз Дондуков” 
№11” нисък 1

Възложител на ИП: "ЯЙЦА И ПТИЦИ" АДI гр. Мизия 
PPPMI "Промишлена зона"I общ. МизияI обл. Враца 

ИП: "Реконструкция и модернизация 
на 6 броя птицевъдни халета на ферма 
Козлодуй в ПИ №PTT98.R11.T в 
местност "Мерите"I в землището на 
гр. КозлодуйI общ.КозлодуйI 
обл.Враца" EРешение по ОВОС)

среден 1

"ЕКОТАЙЪР" ООДI гр. СофияI ул. "Васил Левски" 
№1MPI ет. O

"ЕКОТАЙЪР" ООДI гр. КриводолI 
УПИ ІI кв. 1R9I рециклиране на ИУГ

нисък
“Адонис” ООДI гр. ВрацаI ул. "Иванка Ботева" №P – “Адонис” ООДI гр.КриводолI 

местност "Леонкиевото"I леярна  нисък
”Хаджийски и фамилия” ЕООДI с.ГрадешницаI 
общ.Криводол

”Хаджийски и фамилия” ЕООДI 
с.ГрадешницаI общ.КриводолI 
предприятие за млекопреработка и 
парова централа среден 1 1 1

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. 
Димитров" №6P

“Строител Криводол”ЕООДI гр. 
КриводолI пресевно-миячна 
сортировъчна инсталация среден O

Община Криводол
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“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. 
Димитров" №6P

“Строител Криводол”ЕООДI гр. 
КриводолI шосе РакевоI производство 
на бетон и бетонови изделия

среден O 1
ЕТ „Георги Апостолов-К”I гр. КриводолI ул. "Гаврил 
Генов" №6

ЕТ „Георги Апостолов-К”I гр. 
КриводолI ул. "Гаврил Генов" №6I 
производство на хляб и хлебни 
изделия нисък

“М и М” ЕООДI гр. МездраI ул. "Христо Ботев" №61 “М и М” ЕООДI гр. КриводолI 
мелница нисък O 1

ЕТ “Тошко Тодоров”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I 
бл.P6I вх. ВI ет.6I ап.61

ЕТ “Тошко Тодоров”I с. КраводерI цех 
за преработка на птиче месо нисък 1 1

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина Томова”I 
гр.КриводолI ул. "Ивайло" №1

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина 
Томова”I гр.КриводолI ул. "В. 
Левски"I предприятие за 
млекопреработка среден 1 P

“Симекс” ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. Димитров" № 
1O4А

“Симекс” ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. 
Димитров" № 1O4АI производство на 
гумено-лентови транспортьори и 
ръкавни филтри нисък M M O 1

ЕТ “АГРОСТИЛ – M6”I с.ГрадешницаI ул. "Мир" №P9 ЕТ “АГРОСТИЛ – M6”I с.ГрадешницаI 
цех за производство на олио

среден 1
“Сплав метал” ООДI гр. СофияI район Овча КупелI бл. 
411I фх. RI ап.18 

“Сплав метал” ООДI гр. КриводолI 
Промишлена зона площадка за ОЧЦМ

среден
ЗП Симеон Коцев СимеоновI с. ФуренI ул. "Георги 
Димитров" №14

КравефермаI с.ФуренI 
животновъдство среден 1

Птицеферма за 1M MMM бр. птици на Иван НиколаевI 
гр. ВрацаI блок "Вапцаров" №RI ап. P6

Птицеферма за 1M MMM бр. птици на 
Иван НиколаевI с. Краводер нисък

Георги Иванов ТодоровI гр. ВрацаI ж.к. "Младост"I бл. 
PI вх. АI ап. 4

Птицеферма - пилета /бройлери/ до 1M 
MMM брI м."Балкана"I с. ГлавациI 
общ.Криводол нисък

Цветелин Йорданов ПисарскиI ж.к. "Дъбника"I бл. 
1P9I вх.ВI ап. PTI  гр. ВрацаI общ. Враца

Птицеферма  с. КраводерI 
общ.Криводол нисък

Георги Цветанов ГеоргиевI земл. на с. КраводерI  общ. 
КриводолI птицеферма

Георги Цветанов ГеоргиевI с. 
КраводерI  общ. КриводолI ул. "Ал. 
Стамболийски" №19 нисък

 Милчо Дамянов ТодоровI ул."Г.Бенковски"№8I 
с.ЛесураI общ.Криводол

Кравеферма в м-ст "Стопански 
двор"Iс.ЛесураI общ.КриводолI обл. 
Враца среден 1

"Ветот" ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Демокрация" №OMI бл. 
"Класик"I вх. ВI ап.PO

Ветот ЕООДI с. ГлавациI 
дървообработващо предприятие нисък

"Хели-OMM1" ЕООДI гр. ВрацаI ж.к. "Сениче"I бл. R8I 
вх. ВI ет.OI ап. RM

"Хели-OMM1" ЕООДI с. РакевоI цех 
производство на вафли нисък

"Риалти консулт" ЕООД Eбивше “Феникс  груп” 
ЕООД)I гр. СофияI ул. "Софроний Врачански" №PTI 
офис ВрацаI ул."Ал. Стамболийски"№P

"Риалти консулт" ЕООДI с. КраводерI 
птицекланица

нисък 1
“Топила Груп” ЕАДI гр. СофияI ж. к. "Красно село"I 
ул. "Пирински проход" №PT

“Топила Груп” ЕАДI с. РакевоI 
предприятие за млекопреработка среден 1 P

“Витекс” ООДI гр. КриводолI ул. "Томин мост"№OM бензиностанция “Витекс” ООДI гр. 
КриводолI ул. "Глухов"I Промишлена 
зона нисък 1

“Топливо” АДI гр. СофияI ул. "Солунска"№O Бензиностанция “Топливо” АДI гр. 
КриводолI ул. "В. Левски" №18 нисък 1

Канализационна мрежа и ПСОВ на гр. КриводолI гр. 
КриводолI ул. "Освобождение" №1P

Канализационна мрежа и ПСОВ на гр. 
КриводолI събиранеI отвеждане и 
пречистване    на отпадъчни води среден 1
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Разделна канализационна мрежа на с. ПудрияI общ. 
КриводолI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" №O

Разделна канализационна мрежа на с. 
ПудрияI събиране и отвеждане   на 
отпадъчни води нисък 1

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Спряно от експлоатация Депо за БО в 
м-ст "Тепето"I гр.Криводол среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ГалатинI под селото Eбивша 
кравеферма)I м-ст ”Пекин дол” и м-ст 
”Курника” Eдо входа на селото) среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ГлавациI в горния край на селото и до 
казана среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламевнирани сметищаI с. Голямо 
БабиноI м-ст ”Младите тополи” 
(бившите силажни ями) среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ГрадешницаI м-ст ”Ямите”I до бившия 
текстилен цехI до Петър Генов

среден
Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ДобрушаI край входа на стопанския 
дворI в горния край на селото Eдо 
кошарника)I в края на ул.”Булаир” 
(козарника) среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
КраводерI до трафопостаI до казанаI 
до стадионаI до Йордан Филипов среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. 
ЛесураI м-ст ”Пуров чукар” EЗапад)I м-
ст ”Жиев лъг” EСевер) и м-ст ”Денчов 
дол” EЮг) среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI 
с.ПудрияI до моста на р.Ботуня Eв 
дясно) и над Найден Иванов среден

Община КриводолI гр.КриводолI ул."Освобождение" 
№ 1P

Нерегламентирани сметищаI с. РакевоI 
до касапницатаI до стадионаI до пътя 
за с.Баурене Eзакр.)

среден
“Тепето”-защитена местностI гр. КриводолI Община 
Криводол

“Тепето”-защитена местностI гр. 
КриводолI Община Криводол

Строител Криводол ЕООДI гр.Криводол ПУП-ПРЗ за ПИ № MMMPP8I мест.Край 
селоI земл.гр.КриводолI за изграждане 
на ФВЕЦ с мощност до O мегавата 
(Решение преценка ЕО)

среден 1
ЕТ"Дака"- 
с.РакевоI ул.”Томин мост”1T

билкозаготвителен пункт с.Ракево
нисък

Общинска администрация КриводолI гр.КриводолI ул. 
„Освобождение” № 1P 

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

Венелин Славов МладеновI ж.к.ДъбникаI бл.4OI вх.ГI 
ап.8M

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.ЛесураI ул."Волга"4 нисък

Венелин Славов МладеновI ж.к.ДъбникаI бл.4OI вх.ГI 
ап.8M

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.ДобрушаI ул."Г.Димитров" нисък

Венелин Славов МладеновI ж.к.ДъбникаI бл.4OI вх.ГI 
ап.8M

пункт за изкупуване на охлювиI 
с.ФуренI ул."Христо Ботев"1R нисък
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Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PI гр. 
КриводолI  обл. Враца

ИП: "Изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала с мощност R mW"I м. 
"Могилата"I земл. с. БауренеI общ. 
КриводолI обл. Враца EРешение 
преценка ОВОС) среден 1

Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PIгр. 
КриводолI  обл. Враца

ПУП - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот 
№M64MMO в м. "Ямите"I земл. 
с.Градешница,общ. КриводолI обл. 
Враца за изграждане на 
фотоволтаична централа с мощност до 
R MW EРешение преценка ЕО) среден 1

 Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PIгр. 
КриводолI  обл. Враца

ПУП - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот 
№168MMP в м. "Жиев лъг"I земл. 
с.Лесура,общ. КриводолI обл. Враца за 
изграждане на фотоволтаична 
централа с мощност до O.R MW 
(Решение преценка ЕО) среден 1

Община КриводолI  бул. "Освобождение" № 1PI гр. 
КриводолI  обл. Враца

ПУП - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот 
№168MM4 в м. "Жиев лъг"I земл. 
с.Лесура,общ. КриводолI обл. Враца за 
изграждане на фотоволтаична 
централа с мощност до O.R MW 
(Решение преценка ЕО) среден 1

Възложител: ЕТ „Теодора Лозанова-Сървисис”I 
гр.ВрацаI ул.”Цветко Бобошевски” № 14I ап.PI гр. 
ВрацаI обл.Враца

ИП „Изграждане на зона за отдих и 
туризъмI включваща R бр. сглобяеми 
къщи за посетителиI свързани 
помежду си с алеяI на обща площ 
1IOTM дка п.и. № MMM4M1  в 
земл.с.ГлавациI общ.Криводол-в 
Защитена зона BGMMMM166 "Врачански 
Балкан" нисък

„ДЕЛТЪН” ЕООДI гр.Криводол
ул. „Освобож-дение” № 48

ИП „Линия за производство на 
биогорива – брикети от биомаси в ПИ 
№ 6MRM19I
местност „Горно ливаде”I в землището 
на гр.Криводол” нисък

Цветомил Георгиев СтефановI гр.ВрацаI 
ж.к."Младост"I бл.4I вх.АI ет.PI ап.1O

ИП "Изграждане на кравеферма в 
собствен имотI ПИ № MR9MMPI в 
местността Горно ливаге"I в 
землището на гр.КриводолI 
обл.Враца" нисък

Нина Тодорова КаменоваI с.КраводерI ул."Октомври" 
№ OI общ.Криводол

ИП "Изграждане на кравеферма за 1MM 
ЕПЖ в имот № 1T6MM9 и кланница в 
имот № 1T6MMOI в землището на 
с.КраводерI общ.Криводол"

среден

“ВиК”ООДI гр. ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски"№O “ВиК”ООДI гр. Враца - градска 
канализация - гр.РоманI ул."Христо 
Ботев" №1P6I отвеждане на отпадъчни 
води среден 1

“Метизи”АДI гр.РоманI Индустриална зона 1 “Метизи”АДI гр.РоманI Индустриална 
зона OI производство на стоманени 
телове и въжета среден 1 R 1 P 1

Община Роман
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“Вария ”АДI гр.СофияI ул."Камен Андреев" №P6 “Вария ”АДI гр.РоманI преработка на 
вторична пластмаса за опаковки и др. 
изделия среден P

“Карди С” ЕООДI гр.София КравефермаI с.Камено полеI общ. 
РоманI животновъдство нисък 1

ЕТ “Ники 9P”I гр. РоманI ул. "Нешо Миковски" №1R “Ники 9P” ООДI гр.РоманI 
Индустриална зонаI автосервиз с 
автомивка нисък 1

ЕТ “Ники 9P”I гр. РоманI ул. "Нешо Миковски" №1R търговец на дребно на бои ЕТ “Ники 
9P”I гр. РоманI ул. „Рила” №1 нисък 1

„Волат” ООД”I гр.РоманI ж.к. "Роман" бл.9I вх.ГI ет.PI 
ап.1O

търговец на дребно на бои „Волат” 
ООД”Iгр. Роман бул. „Хр. Ботев” 
№14O нисък 1

ЕТ „Малпа” I гр.РоманI ж.к. "Роман" бл.9I вх.ГI ет.PI 
ап.1O

търговец на дребно на бои ЕТ 
„Малпа” I гр.Роман,бул. „Хр. Ботев” 
№1R8 нисък 1

"Химет OMMM "I гр. РоманI Шосе зо Златна Панега "Химет OMMM "I гр. РоманI Шосе за 
Златна ПанегаI цех за дестилация на 
сярна киселина среден 1 1

"Домент Сент Жорж" ООДI ул. Барища" №4I с. Долна 
БешовицаI общ.РоманI обл. Враца

Винарна "Домент Сент Жорж" в земл. 
на с.Долна БешовицаI общ.РоманI обл. 
Враца нисък 1

“Стал Инвест” ЕООДI гр.РоманI Промишлена зона “Стал Инвест” ЕООДI гр.РоманI 
Промишлена зонаI производство на 
товаро-захватни съоръжения и 
търговия със стоманени въжета нисък

„СБДПЛББ” ЕООДI гр.РоманI ул."Д. Благоев" №O „СБДПЛББ” ЕООДI гр.РоманI ул."Д. 
Благоев" №PI болница за лечение на 
белодробни заболявания

нисък 1
Канализационна система на с. Синьо бърдоI общ. 
РоманI гр. РоманI бул. "Христо Ботев" №1PO-1P6

Канализационна система на с. Синьо 
бърдоI събиране и отвеждане на 
отпадъчни води нисък 1

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Спряно от експлоатация Депо за БО в 
м-ст "Вълчов дол"I гр.Роман среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Нерегламентирани сметищаI с.Камено 
полеI м-ст "Къчов въртог" и м-ст 
"Целгов" среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Нерегламентирани сметищаI 
с.КуниноI м-ст "Лаката" и м-ст 
"Пръдището" Eслед подлеза) среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Нерегламентирани сметищаI 
с.КурновоI м-ст "Зелена бара" среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Нерегламентирани сметищаI 
с.РадовенеI м-ст "Горни брод" Eдолен 
край) и м-ст "Пладището" Eгорен край)

среден
Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Нерегламентирани сметищаI с.Синьо 
бърдоI м-ст "Буков пещ"I м-ст "Широк 
кладенец" и м-ст "Шумака" EГанов 
окоп) среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P6

Нерегламентирани сметищаI 
с.СтрупецI м-ст "Петте лиляци" и м-ст 
"Черковището" среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1PT

Нерегламентирани сметищаI с. 
Хубавене среден

Община РоманI гр.РоманI бул."Христо Ботев" №1PO-
1P8

Нерегламентирани сметищаI с. Долна 
Бешовица среден
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“Чуклите”-природна забележителностI с.Камено полеI 
Община Роман

“Чуклите”-природна забележителностI 
с.Камено полеI Община Роман

“Червеница”-природна забележителностI с. КуниноI 
Община Роман

“Червеница”-природна 
забележителностI с. КуниноI Община 
Роман

“Гълабарника”-природна забележителностI с. КуниноI 
Община Роман

“Гълабарника”-природна 
забележителностI с. КуниноI Община 
Роман

“Самуилица І и ІІ”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман

“Самуилица І и ІІ”-природна 
забележителностI с. КуниноI Община 
Роман

Петко Михайлов МиховI гр.ПлевенI 
ул."Чаталджа"4ет.1I ап.1

билкозаготвителен пункт с.КарашI 
ул."Искър"1M нисък

Общинска администрация РоманI гр.РоманI бул. "Хр 
.Ботев" 1PO-1P6 

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

вековно дърво церI с. СтояновциI местност Чепленец 

вековно дърво церI с. СтояновциI местност Чепленец 

вековно дърво летен дъбI с. СтояновциI местност 
Чепленец вековно дърво церI с. СтояновциI местност 
Ромчовото 

"Кунино Енерджи"АДI гр.РоманI бл.6I ет.1I ап.1R и 
гр.СофияI ул."Силистра" №1PI ет.1I ап.1

ВЕЦ “Кунино” на р.ИскърI земл. 
с.КуниноI производство на 
електроенергия Eв процес на 
изграждане) среден 1

"ВЕЦ  Долна Бешовица" ЕООДI с.Долна БешовицаI 
ул. "Държанов дол" № P

ВЕЦ “Долна Бешовица” на р.ИскърI 
земл. с.Долна БешовицаI производство 
на електроенергия Eв подготовка за 
изграждане) среден 1

"ВИП ГРУП"ООДI гр.РоманI ул."Петко Танов" №8 ВЕЦ “Роман” на р.Малък ИскърI земл. 
гр.РоманI производство на 
електроенергия Eв подготовка за 
изграждане) среден 1

"ИСКЪР P"ЕООДI с. Долна БешовицаI ул."Държанов 
дол" № P

ВЕЦ “Струпец” на р.ИскърI земл. 
с.СтрупецI производство на 
електроенергия Eв подготовка за 
изграждане) среден 1

"ТУРБОГЕН"ООДI гр.ВрацаI ул."Вардар" № O1 ВЕЦ"Поповица" на р.ИскърI земл. 
с.Синьо бърдоI производство на 
електроенергия Eв подготовка за 
изграждане) среден 1

ЕТ"Сирил-М - Кирил Пешев"I гр.СофияI ж.к."Суха 
рек"I ул."Емануил Васкидович"I бл.68I вх.ВI ап.11

ВЕЦ “Струпец” на р.ИскърI земл. 
с.СтрупецI производство на 
електроенергия EРешение по преценка 
ОВОС) среден 1

"М ЕНД М Трейдинг"ООДI гр.СофияI ж.к."Младост"I 
бл.99I вх.ВI ап.PP

ВЕЦ “Синьо бърдо” на р.ИскърI земл. 
с.Синьо бърдоI производство на 
електроенергия EРешение по преценка 
ОВОС) среден 1

"РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС-БЪЛГАРИЯ"ООДI 
гр.СофияI ул."Славянска" №1P

ВЕЦ “Струпец” на р.ИскърI земл. 
с.СтрупецI производство на 
електроенергия EРешение по преценка 
ОВОС) среден 1

"БИОЛИКА ЕНЕРДЖИ" ЕООДI гр.СофияI 
ул."Любата" № 4-6

ВЕЦ “Караш” на р.Малък ИскърI 
земл. с.КарашI производство на 
електроенергия EРешение по ОВОС)

среден 1
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"РАЛИЦА 1"ЕООДI гр. ВрацаI ул."Генерал Скобелев 
№1MI вх.БI ап.P

ВЕЦ “Бетани” на р.ИскърI земл. 
с.Старо селоI общ.Мездра и земл. 
с.Синьо бърдоI общ.РоманI 
производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) среден 1

“САДАС” ООДI гр. СофияI 14M4I ж.к. "Гоце Делчев"I 
бл. 4OI вх. ГI ап. 91   

ИП: “Добив на скалнооблицовъчни 
материали от находище “Врачански 
варовик" в землищата на с. КуниноI 
общ. РоманI обл. Враца и с. РеселецI 
общ. Червен брягI обл. ПлевенI по 
Алтернатива ІІ – редуциране на 
концесионната площ със 1M4.816 дка. 
(намаляване на концесионната 
площ до O99I4P4 дка)I с 
местоположение: общ.РоманI 
обл.Враца EРешение по ОВОС)

среден 1
«КУНИНО ЕНЕРДЖИ» АДI гр. СофияII ул. «Славянска» № 1PИП „Изграждане на параклис „Св. 

Свмчк. КиприянI Епископ 
Картагенски”-попада в ЗЗ BGMMM1M14 
"Карлуково" нисък

«КУНИНО ЕНЕРДЖИ» АДI гр. София,ул. «Славянска» № 1PИП "Разширяване на Долна вада на 
МВЕЦ Кунино в п.и. №№ 191 MMRI 
191 MM6I 191 MM9I 191 M1MI 191 M11I 
191 M1OI M6M M6OI M6O M4OI MMM P19 и 
MMM P4P в землището на с. КуниноI 
общ. Роман- попада в ЗЗ BGMMM1M14 
"Карлуково"" среден

Йохан Петков ЦановаI ул. "Христо Ботев" № 8MI вх. АI 
ап.1RI гр. МездраI общ. Мездра

ИП "Построяване на  жилищна сграда 
в Защитена зона землището на с. 
Средни рътI общ. Роман"-попада в ЗЗ 
BGMMMMPT4 "Бебреш" нисък

«КУНИНО ЕНЕРДЖИ» АДI СофияI ул. «Славянска» № 1PИП „Изграждане на Учебно-
възстановителен център към МВЕЦ 
„Кунино”-попада в ЗЗ BGMMM1M14 
"Карлуково" нисък

Теменужка Лазарова КръстеваI ул. "Хр.Ботев" № OI 
гр.Роман

ИП: "Изграждане на овцеферма в 
с.СтрупецI ПИ № MORM14I 
земл.с.СтрупецI общ.Роман /Решение 
№ ВР-11-ПР/OM1Oг./ нисък

„Завод за хартия”АДI гр. ЧирпанI обл. Стара ЗагораI 
ул. "Промишлена зона"- административна сграда на 
"Бъдещност" АД

„Завод за хартия”АДI гр. МизияI 
площадка на бивше КЦХ-инсталаци за 
производство на хартия и картон

нисък 1 1 1 P
“Яйца и птици” АДI гр. МизияI "Индустриална зона “Яйца и птици” АДI гр. МизияI 

инсталация за интензивно отглеждане 
на птици среден 1 1 1

“Косаня” ЕООДI гр.МизияI ул. "Георги Димитров" 
№O9

“Косаня” ЕООДI гр.МизияI поземлен 
имот №44PMMT и №44PMM4I търговска 
дейност с ОЧЦМ и съхранение и 
разкомплектоване на ИУМПС

среден
 “Андонов”ООДI гр.СофияI ж. к. "Стрелбище"I бл. 96I 
вх. БI ап. 64

“Андонов”ООДI гр. МизияI 
територията на бивш КЦХI 
инсталация за рециклиране на 
пластмаса среден 1 1

Община Мизия
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“Скът-Мизия”АДI гр. МизияI ул. "Д. Чергарска" №1 “Скът-Мизия”АДI гр. МизияI ул. "Д. 
Чергарска" №1I предприятие за 
производство на брашно нисък M 1

“Езерото” ООДI с. КрушовицаI ул. "Хаджи Димитър" 
№16 

“Езерото” ООДI с. КрушовицаI 
интензивно отглеждане на риба нисък O

ЕТ “Бети-Мирослав Мирчев”I  гр.КозлодуйI ж. к. 1I 
бл.OI ап. 4R

ЕТ “Бети-Мирослав Мирчев”I гр. 
МизияI ул. "Г. Димитров" №9OI 
автосервиз нисък

“Техарт Комерс” ЕООДI гр.МизияI Индустриална 
зона(площадка на бивш КЦХ)

“Техарт Комерс” ЕООДI гр.МизияI 
Индустриална зона(площадка на бивш 
КЦХ)I цех за екобрикети и екопелети

нисък M
“Кар Транс” ЕООДI гр.МизияI ул. "Л. Каравелов" №TO “Кар Транс” ЕООДI гр.МизияI ул. 

"Васил Левски" №R4I автосервиз нисък
"Пировски” ООДI гр. МизияI ул. "Петър Банков" №1 "Пировски” ООДI гр. МизияI ул. "Баба 

Тонка" №1OI търговска дейност с 
ОЧЦМI събиране и съхранение на 
ИУМПС и НУБА среден

“Текон Инвест” АДI гр. Велико ТърновоI ул. "Велики 
Преслав" № 4

“Текон Инвест” АДI гр. МизияI 
площадка на бивш КЦХI производство 
на тетрадки нисък M

Канализационна система и ПСОВ на с. СофрониевоI 
гр. МизияI ул. "Г. Димитров" №OR-OT

Канализационна система и ПСОВ на 
с. СофрониевоI събиранеI отвеждане и 
пречистване    на отпадъчни води

нисък 1
Канализационна система и ПСОВ на с. КрушовицаI 
гр.МизияI ул. "Г. Димитров" №OR-OT 

Канализационна система и ПСОВ на 
с. Крушовица,събиранеI отвеждане и 
пречистване    на отпадъчни води 

нисък 1
Склад за РЗП-Крушовица Склад за РЗП-КрушовицаI бивш 

стопански дворI съхранение на 
препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност среден

ЕТ „ММ Мирослав Лазаров”I гр.МизияI ул. 
"Училищна" №6

търговец на дребно на бои ЕТ „ММ 
Мирослав Лазаров”I  гр.МизияI ул. „В. 
Левски” № 44I бл. „ДЗС”-партер нисък 1

„Рубо Къмпани” ЕООДI гр. МизияI ул. "Цанко 
Церковски" №P9

търговец на дребно на бои Рубо 
Къмпани” ЕООДI гр. Мизиа I ул. 
"Александър Якимов" №4R нисък 1

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-
OT

Спряно от експлоатация Депо за БО в 
м-ст "През ушите"I гр.Мизия среден

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-
OT

Нерегламентирани сметищаI с. 
ВойводовоI м-ст "Декарите" и "До 
гробищата" среден

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-
OT

Нерегламентирани сметищаI с. 
КрушовицаI м-ст ”Лъката” и сухото 
дере на р.Скът среден

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-
OT

Нерегламентирани сметищаI с. 
ЛипницаI м-ст ”Кривчов връх” и м-ст 
”Траншеите” среден

Община МизияI гр.МизияI ул."Георги Димитров" №OR-
OT

Нерегламентирани сметищаI с. 
СофрониевоI до пазараI до стадионаI 
до пътя за с.Крушовица среден

“Коритата”-защитена местностI с.СофрониевоI 
Община Мизия

“Коритата”-защитена местностI 
с.СофрониевоI Община Мизия

“Данева могила”-защитена местностI с.СофрониевоI 
Община Мизия

“Данева могила”-защитена местностI 
с.СофрониевоI Община Мизия
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Общинска администрация МизияI гр. МизияI ул. 
"Георги Димитров" № OR-OT

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

вековно дърво летен дъбI с. ЛипницаI местност 
Тепето

вековно дърво летен дъбI с. ЛипницаI местност 
Бързината

вековно дърво летен дъбI с. ЛипницаI местност 
Бързината

вековно дърво летен дъбI с. Липница
"Ралица" ЕООДI гр.ВрацаI ул."Ген.Скобелев" №1MI 
вх.бI ап.P4

ВЕЦ “Ралица І” на р.ОгостаI земл. 
с.СофрониевоI производство на 
електроенергия Eразрешително за 
водоползване) среден 1

"СОЛАР ЦВЕТКОВА OM1M" ЕООДI ж.к. "O"I бл.44I 
ет.TI ап.19I гр. КозлодуйI общ. КозлодуйI обл. Враца

ПУП - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти 
№MMMM84 и №MMMM8TI в м. "Гладно 
поле" в земл. на с. СофрониевоI общ. 
МизияI обл. Враца за изграждане на 
фотоволтаична  електроцентрала 
(Решение преценка ЕО)

среден 1
Община МизияI ул. "Георги Димитров"I № OR-OT ИП "„Възстановяване проводимостта 

на р. Скът в границите на регулацията 
на с. КрушовицаI общ. Мизия”в земл. 
на с. КрушовицаI общ.Мизия"-попада 
в ЗЗ BGMMMMRM8 "Река Скът"

нисък
Община МизияI ул. "Г.Димитров" № OR-OT ИП: "Изграждане на ПСОВI 

канализационна мрежа и 
съпътстващата я водопроводна мрежа 
на територията на гр.Мизия" /Решение 
№ ВР-T-ПР/OM1Oг./ нисък 1

ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”I с. Борован ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”I с. 
МалорадI мелница нисък

„Димитър Първанов” ЕООДI гр. ВрацаI бул. Никола 
Войводов" №P6

цех за месопреработка „Димитър 
Първанов” ЕООДI  с. МалорадI общ. 
БорованI ул."Хр. Ботев" №PM нисък M M 1

“Петрол” АДII код P11MI гр. София,бул. "Черни 
връх"№4P

Бензиностанция “Петрол” АДI с. 
Борован нисък 1

ЕТ „Цими-Цв. Драганинска”с. БорованI ул. "Ангел 
Йошков"№R

търговец на дребно на бои ЕТ „Цими-
Цв. Драганинска”I с. БорованI ул. 
"Ангел Йошков"№R нисък 1

ЕТ „Миро-98-Методи Стефанов-Станимир"I с. 
БорованI ул. "Ботева алея" №P 

търговец на дребно на бои ЕТ „Миро-
98-Методи Стефанов-Станимир"I 
с.БорованI ул. "Славко Ценов" -
автобусна спирка нисък 1

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Спрени от експлоатация Депа за БО в 
местностите "Слатина"I 
"Сладурковец"I до Нивянинско шосе и 
до Малорадско шосе среден

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентирани сметищаI с. 
ДобролевоI двора на І-ви стопански 
дворI до бившата варница и до Илия 
Клеевски среден

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентилани сметищаI с. 
НивянинI бивши силажни ями среден

Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентирани сметищаI 
с.СираковоI под кошарите среден

Община Борован
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Община БорованI с.БорованI ул."Иван Вазов" №1 Нерегламентирани сметищаI с. 
МалорадI м-ст "Нечова падина"I м-ст 
"Найденова локва" EІІІ-ти стопански 
двор) и край ракетната площадка

среден
ЕТ"Валентин Петров - Варовик"I с.БорованI ул."Р. 
Трифонов" №4

ЕТ"Валентин Петров - Варовик"I 
с.БорованI цех за обработка на скални 
произведения нисък

„КООП и КО”ООД
гр.ВрацаI ул. ”Антим I”O

билкозаготвителен пункт с.БорованI 
Девенско шосе нисък

Общинска администрация БорованI с.БорованI ул. 
"Иван Вазов" № 1

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

вековно дърво летен дъбI с. ДобролевоI местност 
Клонето

вековно дърво брястI с. НивянинI парка
вековно дърво цер "Стояново дърво"I с. МалорадI 

местност Братовица
ЕТ "Христо Христов - Цвети OMM8"I с. БорованI общ. 
БорованI ул. "Опълченска" №OO

ИП "Разкриване на площадка за 
изкупуване на ОЧЦМ в ПИ №OROM1RI 
м-ст "Нешолец"I земл. на с. Борован"

среден
Цветослав Цонев ЦветковI ул. "Петър Гевезлийски" № 
8I с.МалорадI общ.Борован

ИП: "Изграждане на овчарник за ORM 
бр. животниI кв.OOБI УПИ II по плана 
на с.МалорадI общ.Борован /Решение 
№ ВР-1O-ПР/OM1Oг. среден

"Милето 6T" ЕООДI с.СираковоI ул."П.Р.Славейков"№ 
O1I общ.Борован

ИП: "Изграждане на птицеферма с 
алтернативна система за отглеждане 
на кокошки носачки в ПИ № MTTMM1I 
земл.с.ДобролевоI общ.Борован" 
/Решение № ВР-1P-ПР/OM1Oг./

среден
ЕТ „ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ-ВАРОВИК” „Изграждане на каменоделски цех-

вътрешно преустройство на 
съществуваща сграда”I ПИ № OR1MM6I 
землището на с.Борован нисък

"Дайрект Петролеум България" ЕООДI гр.София ИП: "Разработка и усвояване на 
газокондензатно находище "Койнаре"I 
в блок "А-Ловеч"I включващо четири 
участъка: "Борован"I "Враняк"I 
"Девенци" и "Садовец" EРешение по 
ОВОС) висок 1

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. 
„Овча купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Склад за взривни материали в 
с.Манастирище среден 1

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. 
„Овча купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Кариера за скалнооблицовачни 
материали “Манастирище”I земл. 
с.Манастирище среден

„Гущерски” ЕООДI с. ХайрединI ул. „Георги 
Димитров”

бензиностанция „Гущерски” ЕООДI с. 
Хайредин,ул. „Георги Димитров” нисък 1

“Лечови” ООДI  с. ХайрединI ул. "Рила"№P бензиностанция “Лечови” ООДI  с. 
ХайрединI ул. "Георги Димитров" нисък 1

“Крйчсов”ЕООД  
гр.ВарнаI ул.”Г.С.Раковски”4P

билкозаготвителен пункт с.Бързина
нисък

Общинска администрация ХайрединI с.ХайрединI ул. 
"Червена армия" O4

издаване на позволителни за събиране 
на лечебни растения

Канализационна система на с. ХайрединI с. ХайрединI 
ул. "Г. Димитров" №1PR

Канализационна система на с. 
ХайрединI събиране и отвеждане на 
отпадъчни води нисък 1

Община Хайредин
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Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги 
Димитров" №1PR

Спрени от експлоатация Депа за БО в 
местностите "Долен край" и "Киков 
брод"I с.Хайредин среден

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги 
Димитров" №1PR

Нерегламентирани сметищаI с.БотевоI 
м-ст "Градините" и под гробищата

среден
Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги 
Димитров" №1PR

Нерегламентирани сметищаI 
с.БързинаI м-ст "Вехтарски мост" и до 
я. "Бързина" среден

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги 
Димитров" №1PR

Нерегламентирани сметищаI 
с.МанастирищеI м-ст "Скотовъден 
двор" и до гробищата среден

Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги 
Димитров" №1PR

Нерегламентилани сметищаI 
с.МихайловоI зад бензиностанцията и 
до базата на ОПУ

среден
Община ХайрединI с.ХайрединI ул."Георги 
Димитров" №1PR

Нерегламентирани сметищаI 
с.РогозенI м-ст "Турски кладенец" и до 
ромската махала среден

"МВЕЦ  БАНЯ"ООДI гр. ПловдивI ул."Цар Борис ІІІ 
Обединител" №18АI ет.1I ап.O

МВЕЦ „Михайлово” на р.ОгостаI 
земл. с. МанастирищеI производство 
на електроенергия Eразрешително за 
водоползване) среден 1

"ЕЛЕНА БИЛД"ООДI гр.СофияI ул."Севастократор 
Калоян" № 49I район Витоша

МВЕЦ „Елена” на р. ОгостаI земл. с. 
ХайрединI производство на 
електроенергия Eразрешително за 
водоползване)попада в ЗЗ "Златията"

среден 1
"РИМПЕВ И СИЕ"ООДI гр. БерковицаI ул."КОМ" № 
OM

ВЕЦ “Манастирище” на р.ОгостаI 
земл. с.МанастирищеI производство 
на електроенергия EРешение преценка 
ОВОС) среден 1

"ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООДI гр.СофияI район 
Красно селоI ул."Св. Иван Рилски" № 64

МВЕЦ „Огоста 4” Eруслов тип) на 
р.ОгостаI земл.с.СофрониевоI 
общ.Мизия и земл.с. ХайрединI 
производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) попада в 
ЗЗ "Река Огоста" среден 1

"ИНТЕРФИШ -ХАЙРЕДИН"ООДI 
с.Хайредин,ул."Георги Димитров"№ 9OIобл.Враца

ИП: "Изграждане на предприятие за 
консервиране на първично 
преработена риба на територията на 
с.Хайредин" EРешение преценка 
ОВОС) среден 1

„Монолит” АДI гр. МонтанаI ул. "Извора" № 4R ИП: "Годишен работен проект за 
търсене и проучване на скално-
облицовъчни материали в площ 
„Хайредин”I с. ХайрединI общ. 
ХайрединI обл. Враца среден

“Врачански Балкан”I код: BGMMMM166 Eза 
местообитанията) и BGMMMOMRPEза птиците) - Враца 
(зем. на с.Бели ИзворI гр.ВрацаI с.ЛютаджикI 
с.ЗгориградI с.ПаволчеI с.Челопек)I Мездра 
(с.ОчиндолI с.ЕлисейнаI с.ЗвериноI с.Люти брод)I 
Криводол Eс.Краводер и с.Главаци)

“Врачански Балкан”I код: BGMMMM166 
(за местообитанията) и BGMMMOMRPEза 
птиците) - Враца Eзем. на с.Бели 
ИзворI гр.ВрацаI с.ЛютаджикI 
с.ЗгориградI с.ПаволчеI с.Челопек)I 
Мездра Eс.ОчиндолI с.ЕлисейнаI 
с.ЗвериноI с.Люти брод)I Криводол 
(с.Краводер и с.Главаци)

НАТУРА "OMMM"
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“Карлуковски карст”I код: BGMMMMPPO Eза птиците)- 
Роман Eс.КуниноI с.Камено полеI с. Долна Бешовица)I 
Мездра Eс. Г.Бешовица)I Бяла Слатина Eс. Драшан)

“Карлуковски карст”I код: BGMMMMPPO 
(за птиците)- Роман Eс.КуниноI 
с.Камено полеI с. Долна Бешовица)I 
Мездра Eс. Г.Бешовица)I Бяла Слатина 
(с. Драшан)

“Златията”I код: BGMMMOMM9 Eза птиците) - Козлодуй 
(гр. КозлодуйI с.Крива бараI с. БутанI с. ГложенеI с. 
Хърлец)I Хайредин Eс.ХайрединI с. МанастирищеI с. 
Михайлово)

“Златията”I код: BGMMMOMM9 Eза 
птиците) - Козлодуй Eгр. КозлодуйI 
с.Крива бараI с. БутанI с. ГложенеI с. 
Хърлец)I Хайредин Eс.ХайрединI с. 
МанастирищеI с. Михайлово)

“Искърски пролом – Ржана”I код: BGMMM1M4O Eза 
местообитанията)- Мездра E ЕлисейнаI ОселнаI 
ИгнатицаI ЗвериноI ЛютибродI Люти долI Зли дол)

“Искърски пролом – Ржана”I код: 
BGMMM1M4O Eза местообитанията)- 
Мездра E ЕлисейнаI ОселнаI ИгнатицаI 
ЗвериноI ЛютибродI Люти долI Зли 
дол)

“Карлуково”I код: BGMMM1M41 Eза местообитанията) - 
Роман Eс.КуниноI с.Камено полеI с. Долна БешовицаI 
с.РадовенеI с. Стояновци)I Мездра Eс. Г.Бешовица и с. 
Цаконица)I Бяла Слатина Eс. Драшан и с. Габъре)

“Карлуково”I код: BGMMM1M41 Eза 
местообитанията) - Роман Eс.КуниноI 
с.Камено полеI с. Долна БешовицаI 
с.РадовенеI с. Стояновци)I Мездра Eс. 
Г.Бешовица и с. Цаконица)I Бяла 
Слатина Eс. Драшан и с. Габъре)

“Бебреш”I код: BGMMMMPT4 Eза местообитанията)- 
Роман Eс. КарашI с.Средни рът)

“Бебреш”I код: BGMMMMPT4 Eза 
местообитанията)- Роман Eс. КарашI 
с.Средни рът)

“Божите мостове”I код: BGMMMM48T Eза 
местообитанията)- Враца Eс Лиляче) “Божите мостове”I код: BGMMMM48T Eза 

местообитанията)- Враца Eс Лиляче)
“Остров”I код: BGMMMMPP4 Eза местообитанията) - 
Оряхово Eс. ЛесковецI с. СелановциI с. ГаловоI с. 
Остров)

“Остров”I код: BGMMMMPP4 Eза 
местообитанията) - Оряхово Eс. 
ЛесковецI с. СелановциI с. ГаловоI с. 
Остров)

“Река Огоста”I код: BGMMMM614 Eза местообитанията) - 
Козлодуй Eс. ХърлецI с. ГложенеI с. БутанI с. Крива 
бара)I Мизия Eгр. МизияI с. Софрониево)I Оряхово 
(гр.Оряхово)

“Река Огоста”I код: BGMMMM614 Eза 
местообитанията) - Козлодуй Eс. 
ХърлецI с. ГложенеI с. БутанI с. Крива 
бара)I Мизия Eгр. МизияI с. 
Софрониево)I Оряхово Eгр.Оряхово)

„Билерниците”I код: BGMMMMR9P Eза местообитанията) 
- Криводол Eс. Ботуня)

„Билерниците”I код: BGMMMMR9P Eза 
местообитанията) - Криводол Eс. 
Ботуня)

“Река Скът”I код: BGMMMMRM8 Eза местообитанията) - 
Мизия Eс. СараевоI гр. МизияI с. ВойводовоI с. 
КрушовицаI с. Липница)I Бяла Слатина Eс. ГаличеI с. 
АлтимирI с.Търнава)

“Река Скът”I код: BGMMMMRM8 Eза 
местообитанията) - Мизия Eс. СараевоI 
гр. МизияI с. ВойводовоI с. 
КрушовицаI с. Липница)I Бяла 
Слатина Eс. ГаличеI с. АлтимирI 
с.Търнава)

общ брой обекти PO P O 1O M 1R PR T PO 14 O6 PP O44 41 M M 1 M

Общ брой обекти: 1MOO бр.

Планирани за контрол през OM1P г. - T16 бр.
От тях:

Забележка: 

Комплексни проверки ще бъдат извършени на 1MM бр. обекта .

100 бр. подлежат на контрол по 2 и повече компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат

 С цифра „1I OI P…..” се отбелязват броя на планираните проверки по  съответните закони и наредби за O01P год.   
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№ Компоненти и фактори на 
околната среда, по които 
се осъществява контрол 

Брой планирани 
проверки

Брой експерти, 
извършващи 
проверките

1. O. 3. 4.
1 КР 12 1
2 Разрешителни по чл. 104 5 1
3 Въздух 135 2
4 Води 244 2
5 Почви 43 1
6 Отпадъци 315 3
7 Химикали 33 1
8 Шум 33 1
9 Биологично разнообразие 54 1
10 Защитени територии 46 1
11 Защитени зони 18 1
12 ЗЛР 37 1
13 ОВОС и ЕО 32 3
14 Екологична отговорност* 36 1
15 ГМО 2 1

1045

Общ брой експерти от специализираната администрация, извършващи проверки: 15 бр.

Таблица 3.  Планирани проверки по компоненти и фактори на околната 
среда 

* по ЗОПОЕЩ и по Програми за отстраняване на минали екологични щети за РИОСВ, където се изпълняват 
такива програми



2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

№
 п

о 
ре

д наименование на 
фирмата (ЮЛ, ЕТ) 

седалище и адрес на 
управление

наименование на 
обект, населено място, 

дейност

Големи горивни 
инсталации 

Контрол на ГГИ 
по Наредба № 10 

от O00P г. за 
норми за 

допустими 
емисии 

(концентрации в 
отпадъчни газове) 
на серен диоксид, 
азотни оксиди и 

общ прах, 
изпускани в 

атмосферния 
въздух от големи 

горивни 
инсталации

Озоноразрушаващи 
вещества и 
флуорирани 

парникови газове 
(ФПГ) Контрол на 
озононарушаващи 

вещества по  Наредба 
за установяване на 

мерки по прилагане на 
Регламент EЕО) № 
1005/O009 относно 
веществата, които 
нарушават озоновия 

слой Контрол на ФПГ 
по Наредба за 

установяване на мерки 
по прилагане на 
Регламент EЕО) 

№84O/O006 относно 
някои флуорирани 

парникови газове от 
O009 г.

Летливи 
органични 

съединения 
Контрол на НДЕ за 
ЛОС по Наредба № 

7 от O00P г; 
Контрол на ЛОС по 

Наредба за 
ограничаване 
емисиите на 

летливи органични 
съединения при 
употребата на 

органични 
разтворители в 
определени бои, 

лакове и 
авторепаратурни 

продукти

Бензиностанц
ии

и терминали
Контрол на ЛОС 
по Наредба № 16 

от 1O август 1999 
г. за ограничаване 

емисиите на 
летливи 

органични 
съединения при 

съхранение, 
товарене или 

разтоварване и 
превоз на бензини

Контрол 
на обекти в 
обхвата на 
Наредба № 
1 от O005 г. 
за норми за 
допустими 
емисии на 

вредни 
вещества, 

изпускани в 
атмосфера

та от 
обекти и 

дейности с 
неподвижни 
източници 
на емисии  

І т
ри

м
ес

еч
ие

ІІ
 т

ри
м

ес
еч

ие

ІІ
І т

ри
м

ес
еч

ие

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Община Враца

1

“Холсим EБългария)” 
АД, с. Б. Извор, 
общ.Враца

“Холсим EБългария)” 
АД, с. Б. Извор,  
производство на 
циментов клинкер

1

2

“Вратица-Враца”АД, 
ул. "Индустриална" 
№T, гр. Враца

“Вратица-Враца”АД, 
гр. Враца, инсталация 
за предварителна 
обработка и багрене 
на текстил

1 1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

3

„Доверие 
Енергетика” АД, 
гр.Враца, 
ул."Индустриална" 
№T

„Доверие Енергетика” 
АД, гр.Враца, ул. 
"Индустриална" №8, 
парова централа

1 1

4

“Лалов и Вачев” 
ЕООД, гр. София, 
бул. "Проф. Цветан 
Лазаров" №1P, ет.P, 
офис PM1

“Лалов и Вачев” 
ЕООД - цех за 
месопреработка - гр. 
Враца, Хранително-
вкусова зона 1* 1

5

„Млечен Рай – 
O”ООД , гр.София, 
ул. "Добруджански 
край" №1, вх. А, 
ет.R, ап.1P

„Млечен Рай – 
O”ООД, кв. Бистрец, 
гр. Враца, 
предприятие за 
млекопреработка 1* 1 1

6

“М-Трайдинг” 
EООД гр.Враца, ул. 
"Хр. Ботев" №41

“М-Трайдинг” ООД 
гр.Враца, ул. 
"Хр.Ботев" №41, 
хим.чистене 1 1

7

ИНКОМС ЕСТ 
“Милин камък” АД, 
гр. Враца, ул. "Мито 
Орозов" №18

ИНКОМС ЕСТ 
“Милин камък” АД, 
гр. Враца, ул. "Мито 
Орозов" №18, 
производсво на 
метални и дървени 
изделия по поръчка 1 1

8

ЕТ „КАМ-Никола 
Стойков”, гр. София, 
район Триадица, ж.к. 
"Гоце Делчев", бл. 
OR1, вх. Г, ап. T4

ЕТ „КАМ-Никола 
Стойков” , гр. Враца, 
ул."Шипка" №T, 
производство на 
мебели

1 1 1 1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

9

“Топлофикация-
Враца”ЕАД, 
гр.Враца, ул. 
"Максим Горки" №9

"Топлофикация-
Враца” ЕАД - ОЦ 
Младост, гр. Враца, 
Източна промишлена 
зона 2 1

10

”Дани-1” ООД, гр. 
Враца, ул. "Шипка" 
№1

”Дани-1” ООД, гр. 
Враца, ул. "Шипка" 
№1, цех за преработка 
на птиче месо

1* 1

11

 „Чикас”ООД, 
гр.Враца, ул. 
"Илинден" №R

„Чикас”ООД, 
гр.Враца, ул. 
"Илинден" №R, 
птицекланица 1

12

“Сигма Витес”ООД, 
гр. Враца, ул. 
"Никола Войводов" 
№1T

“Сигма Витес”ООД, 
гр. Враца, ул. 
"Текстилец", 
строително-ремонтна 
дейност 1 1

13

“Беана-Враца”ООД, 
гр.Враца, ул. 
"Илинден" №4

“Беана-Враца”ООД, 
гр.Враца, ул. 
"Илинден" №4, 
производство на 
безалкохолни напитки

1 1

14

”Нивего” ООД, 
с.Чирен, общ. Враца, 
ул. "Георги 
Димитров" №1R

ЕТ ”Нивего”, с.Чирен, 
общ. Враца, м. 
Тиквен, предприятие 
за млекопреработка

1 1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

15

ЕТ “Орбита-Н”, 
гр.Враца, м. 
Турканица

ЕТ “Орбита-Н”, гр. 
Враца, м. Турканица, 
цех за месопреработка

1 1

16

ЕТ”Кварт-Крум 
Туртански”, гр. 
Враца, ул. "Димчо 
Дебелянов" №O9, вх. 
В, ет. 4, ап. 46

ЕТ”Кварт-Крум 
Туртански”, гр. Враца, 
ул. " Поп Тодор 
Врачански", сервиз за 
хладилна и 
климатична техника

1* 1

17

 ЕТ „Милачков - В. 
Милачков”, 
гр.Враца, ул. "Цар 
Обединител" №O

ЕТ „Милачков - В. 
Милачков”, гр.Враца, 
бул. "Мито 
Орозов"Eрайона на 
товарни превози),  
автосервиз,  
автобояджийски 
услуги

1 1

18

ЕТ „Румен Гусев-
Цайгус”, гр. Враца, 
ул. "Сан Стефано" 
№6

ЕТ „Румен Гусев-
Цайгус”, гр. Враца, 
бул. "Мито Орозов", в 
двора на 
"Агромашина 
Импекс", автосервиз, 
автобояджийски 
услуги

1 1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

19

„Сигматерм 
инженеринг” ООД, 
гр. Враца, база 
„Орловец”

„Сигматерм 
инженеринг” ООД, гр. 
Враца, база 
„Орловец”, търговец 
на едро на бои

1 1

20

„Инес” ЕООД, гр. 
Враца, ул. "Климент 
Охридски" №1O, вх. 
А, ап. 1

„Инес” ЕООД, гр. 
Враца, база 
„Орловец”, търговец 
на едро на бои

1 1

21

ЕТ „Южина - 
Монкьов”с. Ракево, 
общ. Криводол, ул. 
"Ген. Скобелев" №4

ЕТ „Южина - 
Монкьов”, гр. Враца, 
ул. "Драган Цанков" 
№6, търговец на едро 
на бои

1

22

ЕТ „Александра-
Любомир 
Феслийски”, гр. 
Враца, ул. "Борис I" 
№ O6

ЕТ „Александра-
Любомир 
Феслийски”, гр. 
Враца, бул. „Мито 
Орозов” № OO, 
търговец на едро на 
бои 1

23

„Равин” ЕООД, гр. 
Враца, ул. 
„Илинден” № T

„Равин” ЕООД, гр. 
Враца, ул. „Илинден” 
№ T, търговец на едро 
на бои

1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

24

 „Саго” ЕООД, гр. 
Враца, ул. „Стоян 
Кялъчев” №OO

 „Саго” ЕООД, гр. 
Враца, ж.к. „Дъбника” 
с/у бл.  №8, сервиз за 
хладилна и 
климатична техника

1*

25

“Техноколд” ООД, 
гр. Враца, складова 
база ОКС

“Техноколд” ООД, гр. 
Враца, складова база 
ОКС, сервиз за 
хладилна и 
климатична техника 1* 1

26

"Дона OMM9" ЕООД, 
гр. Враца, ул. "Хр. 
Ботев" №1O4

"Дона OMM9" ЕООД, 
гр. Враца, ул. "Георги 
Раковски" №41, 
ателие за хим чистене

 1 1

27

“Фонема” ЕООД, гр. 
Враца

“Фонема” ЕООД, гр. 
Враца сервиз за 
хладилна и 
климатична  техника

1* 1

28

“Тит” ООД, гр. 
Враца,ул Илинден 
№4, шоурум и 
автосервиз- 
автобояджийски 
услуги

“Тит” ООД, гр. 
Враца,ул Илинден 
№4, шоурум и 
автосервиз- 
автобояджийски 
услуги 1 1

29

“Лидл България” 
ЕООД ЕНД Ко КД,  
с. Равно поле, общ. 
Елин Пелин, обл. 
София, ул. "P март" 
№1

хипермаркет “Лидл 
България” ЕООД, гр. 
Враца, ул. "Васил 
Кънчов" №O1

1
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30

ЕТ “Трибали ПИ 
Пламен Петков”, 
гр.Враца, ул 
"Огоста"  №T 

ЕТ “Трибали ПИ 
Пламен Петков”, 
гр.Враца, ул Огоста T, 
търговец на едро на 
бои и лепила 1 1

31

“ЛУКОЙЛ – 
България” ЕООД, гр. 
София БMOO, бул. "Т. 
Александров"№4O

Бензиностанция 
“Лукойл" ЕООД, гр. 
Враца, кв.44А

1 1 1

32

“ЛУКОЙЛ – 
България” ЕООД, гр. 
София, Б1OT, бул. 
"Т. 
Александров"№4O

Бензиностанция 
"ЛУКОЙЛ – 
България” ЕООД, гр. 
Враца, местност 
"Дъбника" 1 1 1

33

„Ромпетрол 
България”  АД, гр. 
София, бул. 
"Сливница"№188

Бензиностанция 
„Ромпетрол 
България”  АД, главен 
път Е T9, местността 
“Крушовишка бара”

1 1  

34

„Ромпетрол 
България”  АД, гр. 
София, бул. 
"Сливница"№188

Бензиностанция 
„Ромпетрол 
България”  АД, главен 
път Е T9, местността 
“Дърводелци”

1 1

35

„Екометан Враца” 
ООД, гр. Враца, ул. 
"Иванка Ботева"№1

Бензиностанция, 
„Екометан Враца” 
ООД, гр. Враца, 
Оряховско шосе 1 1
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36

ЕТ „Шинто-
Любомир Къчов 
Горановски”, гр. 
Враца, ул. 
"Петропавловска" 
№1PА

търговец на дребно на 
бои ЕТ „Шинто-
Любомир Къчов 
Горановски”, гр. 
Враца, ул. 
"Петропавловска" 
№1PА 1 1

37

 „ДМ 
България”ЕООД, гр. 
София, бул. 
"Околовръстен път" 
№O6M, бл.А, ет.1, 
офис 1MO

 магазин за козметика  
„ДМ България”, гр. 
Враца, ул. "Никола 
Войводов" №9/O

1

38

"З иК"ООД, гр. 
Враца, ул. "полк. 
Кетхудов" №P1

цех за преработка на 
птиче месо, гр. Враца, 
ул. "Васил Кънчов" 
№OR 1* 1

39

"Уни Кредит 
Булбанк"АД, гр. 
Враца, ул. 
"Лукашов"№1M

финансов 
учереждение "Уни 
Кредит Булбанк"АД,   
гр. Враца, ул. 
"Лукашов"№1M 1

40

"Юробанк и Еф Джи 
България "АД, гр. 
Враца, ул. 
"Лукашов"№1

финансов 
учереждение 
"Юробанк и Еф Джи 
България" АД, гр. 
Враца, ул. 
"Лукашов"№1 1
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41

"Първа 
инвестиционна 
банка" АД, гр. 
Враца, ул. "Никола 
Войводов"№1

финансов 
учереждение "Първа 
инвестиционна банка" 
АД, гр. Враца, ул. 
"Никола 
Войводов"№1 1

42

„Светлина-П” 
ЕООД, гр. Враца, ул. 
"Иванчо Цветков" 
№R

строителна дейност 
„Светлина-П” ЕООД, 
гр. Враца, ул. "Иванчо 
Цветков" №R

1 1

43

ЕТ “Тоти-Тодор 
Борисов”, гр. Враца, 
ул. "Околчица №4T

автосервиз с 
автобояджийска 
дейност ЕТ “Тоти-
Тодор Борисов”, гр. 
Враца, ул. "Околчица 
№4T 1 1

44

ЕТ “Трифон 
Тасков”, с. Лиляче 
,общ. Враца, ул. 
"Дунав" №1

автосервиз с 
автобояджийска 
дейност ЕТ “Трифон 
Тасков”, с. Лиляче, 
стопански двор, 
местност "Край село"

1 1

45

“Комус” ЕООД, гр. 
Враца,  ул. “Илия 
Кръстеняков” №16, 
вх.А, ап.9    

склад на едро за 
месни продукти 
“Комус” ЕООД, гр. 
Враца, Складова база 
“Булгарплод”  1 1
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46

«Германос телеком 
България» ЕАД, гр. 
София, ж.к. 
«Младост» 4, Бизнес 
парк, сграда 6

 мобилен оператор 
«Германос телеком 
България» ЕАД,гр. 
Враца, ул. «Никола 
Войводов» №8 

1

47

«Българска 
Телекомуникационн
а Компания» АД, гр. 
София, бул. 
«Цариградско шосе» 
№11RИ 

 «Българска 
Телекомуникационна 
Компания» АД, гр. 
Враца, обект гр. 
Враца O- ж.к. Дъбника

1

48

 “Космо България 
Мобайл” ЕАД гр. 
София ж.к. 
«Младост» 4 Бизнес 
парк сграда 6  

“Космо България 
Мобайл” ЕАД, гр. 
Враца, бул.  “Никола 
Войводов” №1M- 
мобилен оператор

1 1

49

„Евтим Евтимов и 
сие” ЕТ
гр. Враца, ул. 
„Генерал Скобелев” 
№ 1M вх. В, ап. RM,  

сервиз захладилна 
техника „Евтим 
Евтимов и сие” ЕТ, 
гр. Враца, ул. 
„Генерал Скобелев” 
№ 1M вх. В, ап. RM,

1* 1

50

ЕТ “Иван Пеев-Чичо 
Пей”, гр. Враца, бул. 
„Никола Войводов” 
№ T, вх. Б, ет. O, ап. 
4

сервиз за хладилна и 
климатична техника 
ЕТ “Иван Пеев-Чичо 
Пей”, гр. Враца, бул. 
„Никола Войводов” № 
T, вх. Б, ет. O, ап. 4

1* 1
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ОБЩИНА 
МЕЗДРА

51

“Ню текс”АД, гр. 
София, ул. "Джеймс 
Баучър" №116 

“Ню текс”АД, гр. 
Мездра, ул. "Христо 
Ботев" №9M, 
производство на 
текстил 1 2 1

52

“Вархим”ЕООД, 
гр.Мездра, 
ул."Христо Ботев" 
№R6

“Вархим”ЕООД, ХЦ 
гара Черепиш, 
производство на 
хидратна вар 2 1

53

ЕТ “Йордан 
Величков-Влади ”, 
гр. София, 
жк."Младост 1А", 
бл. RMP, вх.Б, ет.4, 
ап.46

ЕТ “Йордан Величков-
Влади ”, с.Зверино, 
ул."Искър" №6, 
оранжерия за 
производство на 
краставици

2 1

54

„Компарт” ЕООД, 
гр. Мездра , ул. "Св. 
Патриарх Евтимий" 
№PP, вх. В, ап.OT

строителна дейност 
„Компар” ЕООД, гр. 
Мездра, кооперативен 
пазар до базата на 
"Топливо"

1 1

55

"Инертстрой 
Калето"АД, гр. 
Мездра, ул."Иван 
Вазов"№O

"Инертстрой 
Калето"АД, гр. 
Мездра, ул."Иван 
Вазов"№O 1 1

56

"Ритлите-9T"АД, гр. 
Мездра, ул."Георги 
Димитров"№P

"Ритлите-9T"АД, гр. 
Мездра, ул."Георги 
Димитров"№P

1 1
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57

“Косаня” ЕООД, гр. 
Мизия, ул. "Г. 
Димитров"№O9

Бензиностанция 
"Косаня” ЕООД, гр. 
Мездра, ул. „Христо 
Ботев”  №TT-T9 1 1

58

“Вестранс” ООД, гр. 
София, ул. 
"Пирин"№91

Бензиностанция 
“Пегас”, с. Ребърково, 
общ. Мездра с/у КПП, 
гл. път Е T9 

1 1

59

"Първа 
инвестиционна 
банка" АД, гр. 
Мездра, ул. "Христо 
Ботев"№PM

финансов 
учереждение "Първа 
инвестиционна банка" 
АД, гр. Мездра, ул. 
"Христо Ботев"№PM

1
«Българска 
Телекомуникационн
а Компания» АД,  гр. 
София, бул. 
«Цариградско шосе» 
№11RИ 

«Българска 
Телекомуникационна 
Компания» АД,  офис- 
гр. Мездра, бул. 
«Петко Рачев 
Славейков»№1 
№11RИ 1

ОБЩИНА                 
БЯЛА СЛАТИНА  

60

“Вега Стар”ЕООД, 
гр.Б. Слатина, ул. 
"Промишлена зона"

“Вега Стар”ЕООД, 
гр.Б. Слатина, ул. 
"Промишлена зона", 
консервиране на 
плодове и зеленчуци

1* 1 1
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61

“Юлита-Г. 
Димитров” ЕТ, гр. 
Враца, ул. "Ангел 
Грамчев"№O, вх.В, 
ап. RO

бензиностанция 
“Юлита-Г. Димитров” 
ЕТ,с. Алтимир, общ. 
Бяла Слатина, извън 
регулация

1

62

«Българска 
Телекомуникационн
а Компания» АД, гр. 
София, бул. 
«Цариградско шосе» 
№11RИ 

«Българска 
Телекомуникационна 
Компания» АД, офис- 
гр. Бяла Слатина, ул. 
«Димитър Благоев» 
№96

1
ОБЩИНА 
ОРЯХОВО

63

“Агротехчаст” АД, 
гр.Оряхово, 
ул."Врачанско шосе"

“Агротехчаст” АД, 
гр.Оряхово, 
металообработване

1 1

64

“Хидком” АД, 
гр.Оряхово, 
ул."Лесковско шосе" 
№4

“Хидком” АД, 
гр.Оряхово, 
металообработване

1 1 1 1
ОБЩИНА 
КОЗЛОДУЙ

65
“АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД, гр.Козлодуй

“АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД, гр.Козлодуй 1* 1
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66

ЕТ “Скат-Страхил 
Диков”, 
гр.Козлодуй, бл.P9, 
ет.O, ап.6

ЕТ “Скат-Страхил 
Диков”, гр.Козлодуй, 
ул."Васил Коларов" 
№P, автосервиз и 
търговия на дребно с 
бои, лакове и 
авторепаратурни 
продукти

1

67

Тайн Инвест ЕООД 
,гр.Козлодуй, ул. 
"Хр. Ботев" №18P  
/бившо ЕТ “Юлиан 
Тошев” 

химическо чистене 
"Тайн Инвест" ЕООД, 
гр.Козлодуй,ТПК 
"Радецки", ет.1, изток 1

68

ЕТ „Банг Виет 
Анам”, гр.Козлодуй, 
ж.к. P, бл.11, ап.4

търговец на дребно на 
бои, ЕТ „Банг Виет 
Анам, гр.Козлодуй, 
ул. "Освободител" 
№4O 1 1

69

ЕТ „Хит-Тодор 
Тодоров”, 
гр.Козлодуй, ж.к. 1, 
бл.1M-11 

строителна дейност, 
ЕТ „Хит-Тодор 
Тодоров”, 
гр.Козлодуй, ж.к. 1, 
бл.1M-11 1 1

70

„Търговия” ЕООД, 
гр. Лом, ул. 
"Славянскя" №RR

„Търговия” ЕООД, 
търговец на едро на 
бои, гр.Козлодуй, ул. 
"Калкан" №R1, бл.P9 
партер 1
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71

„Стромет-OMM4” 
ООД, гр. Козлодуй, 
ул. „Ломска” №9

„Стромет-OMM4”  
търговец на едро на 
бои, строителна 
дейност, гр. Козлодуй, 
ул. „Ломска” №9

1

72

“Лукойл България” 
ЕООД гр. 
София,бул. "Тодор 
Александров" №4O

Бензиностанция 
“Лукойл България” 
ЕООД, Б-14T, гр. 
Козлодуй, бул. 
"Дондуков" 1 1

73

Държавно 
предприятие 
""Радиоактивни 
отпадъци", гр. 
София, бул. 
"Джеймс 
Баучер"№R1, ет.18

СП "ИЕ-Козлодуй", 
гр. Козлодуй

1 1

74

СД „Региана”, гр. 
Козлодуй, ул. 
"Ломска" №14

строителна дейност 
СД „Региана”, гр. 
Козлодуй, ул. 
"Ломска" №14 1 1

ОБЩИНА 
КРИВОДОЛ

75

”Хаджийски и 
фамилия” ЕООД, 
с.Градешница, 
общ.Криводол

”Хаджийски и 
фамилия” ЕООД, 
с.Градешница, 
общ.Криводол, 
предприятие за 
млекопреработка и 
парова централа 1 1 1 1
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76

ЕТ “Тошко 
Тодоров”, гр. Враца, 
ж.к. "Дъбника", 
бл.P6, вх. В, ет.6, 
ап.61

ЕТ “Тошко Тодоров”, 
с. Краводер, цех за 
преработка на птиче 
месо

1 1

77

ЕТ “Млечен пулс-9R-
Цветелина Томова”, 
гр.Криводол, ул. 
"Ивайло" №1

ЕТ “Млечен пулс-9R-
Цветелина Томова”, 
гр.Криводол, ул. "В. 
Левски", предприятие 
за млекопреработка

1 1

78

"Риалти консулт" 
ЕООД Eбивше 
“Феникс  груп” 
ЕООД), гр. Враца, 
ул. "Александър 
Стамболииски" №P

"Риалити консулт" 
ЕООД, с. Краводер, 
птицекланица

1 1

79

“Топила Груп” ЕАД, 
гр. София, ж. к. 
"Красно село", ул. 
"Пирински проход" 
№PT

“Топила Груп” ЕАД, 
с. Ракево, 
предприятие за 
млекопреработка

1 1

80

“Витекс” ООД, гр. 
Криводол, ул. 
"Томин мост"№OM

бензиностанция 
“Витекс” ООД, гр. 
Криводол, ул. 
"Глухов", 
Промишлена зона 1 1

81

“Топливо” АД, гр. 
София, ул. 
"Солунска"№O

Бензиностанция 
“Топливо” АД, гр. 
Криводол, ул. "В. 
Левски" №18 1 1
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ОБЩИНА РОМАН

82

“Метизи”АД, 
гр.Роман, 
Индустриална зона 1

“Метизи”АД, 
гр.Роман, 
Индустриална зона O, 
производство на 
стоманени телове и 
въжета 4 1 `1 1

83

ЕТ “Ники 9P”, гр. 
Роман, ул. "Нешо 
Миковски" №1R

търговец на дребно на 
бои ЕТ “Ники 9P”, гр. 
Роман, ул. „Рила” №1

1 1

84

„Волат” ООД”, 
гр.Роман, ж.к. 
"Роман" бл.9, вх.Г, 
ет.P, ап.1O

търговец на дребно на 
бои „Волат” ООД”,гр. 
Роман бул. „Хр. 
Ботев” №14O

1 1

85

ЕТ „Малпа” , 
гр.Роман, ж.к. 
"Роман" бл.9, вх.Г, 
ет.P, ап.1O

търговец на дребно на 
бои ЕТ „Малпа” , 
гр.Роман,бул. „Хр. 
Ботев” №1R8 1 1

ОБЩИНА МИЗИЯ

86

ЕТ „ММ Мирослав 
Лазаров”, гр.Мизия, 
ул. "Училищна" №6

търговец на дребно на 
бои ЕТ „ММ 
Мирослав Лазаров”,  
гр.Мизия, ул. „В. 
Левски” № 44, бл. 
„ДЗС”-партер 1 1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

87

„Рубо Къмпани” 
ЕООД, гр. Мизия, 
ул. "Цанко 
Церковски" №P9

търговец на дребно на 
бои Рубо Къмпани” 
ЕООД, гр. Мизия , ул. 
"Александър Якимов" 
№4R

1 1
ОБЩИНА 
БОРОВАН

88

“Петрол” АД,, код 
P11M, гр. София,бул. 
"Черни връх"№4P

Бензиностанция 
“Петрол” АД, с. 
Борован

1 1

89

ЕТ „Цими-Цв. 
Драганинска”с. 
Борован, ул. "Ангел 
Йошков"№R

търговец на дребно на 
бои ЕТ „Цими-Цв. 
Драганинска”, с. 
Борован, ул. "Ангел 
Йошков"№R 1 1

90

ЕТ „Миро-98-
Методи Стефанов-
Станимир", с. 
Борован, ул. "Ботева 
алея" №P 

търговец на дребно на 
бои ЕТ „Миро-98-
Методи Стефанов-
Станимир", с.Борован, 
ул. "Славко Ценов" -
автобусна спирка

1 1
ОБЩИНА 
ХАЙРЕДИН

91

„Гущерски” ЕООД, 
с. Хайредин, ул. 
„Георги Димитров”

бензиностанция 
„Гущерски” ЕООД, с. 
Хайредин,ул. „Георги 
Димитров” 1 1
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2. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2.1. Въздух

92

“Лечови” ООД,  с. 
Хайредин, ул. 
"Рила"№P

бензиностанция 
“Лечови” ООД,  с. 
Хайредин, ул. "Георги 
Димитров" 1 1

0 38 39 14 19            
1*Обекта подлежи на проверка по двете Наредби за Озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове (ФПГ) /Наредба за 
установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой Контрол на ФПГ по 
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове от 2009 г./

**Съгласно Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни  източници, ежемесечно се изготвят Протоколи за оценка на резултатите от проведени Собствени непрекъснати измервания на 6бр. 
подобекти към “ХОЛСИМ(България)”АД, с. Б. Извор, общ. Враца в съответствие с “Инструкция за изискванията към процедурите за регистриране, 
обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от  собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници” /за 2013г. предстой изготвянета на 72бр. месечни и 6бр. годишни доклади/.

От направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори, ще бъдат извършени 12 броя проверки по изпълнение 

условия на издадени Комплексни разрешителни 
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Параметри на 
инсталацията и 
източниците на 

емисии на 
парникови газове

Вид на 
използваните 

гориваI суровини и 
спомагателни 

материали

Съответствие на 
използваните 
измервателни 
устройства с 

одобрените с плана 
за мониторинг

1. O. P. 4. 5. 6. T. 8. 9. 10. 11.
1 “Топлофикация-

Враца” ЕАД, гр. 
Враца, ул. "Максим 
Горки"№9

“Топлофикация-Враца” 
ЕАД,  ОЦ “Младост”, гр. 
Враца, източна 
промишлена зона- горивна 
инсталация с номинална 
топлинна мощност от 
42,94MW

№2- И1/2011г. Инсталация за 
производство на 
топлинна енергия и 
комбинирано 
производство на 
електрическа и 
топлинна енергия с 
номинална топлинна 
мощност 42,94 MW  
включваща:  
Водогреен котел ВК 
50- 37,5 MW, Парен 
котел Steam 1500- 1 
MW и  Ко-генератор- 
4,4 MW.

Природен газ Да 1

 ІІ
. т

ри
м

ес
еч

ие

ІІ
І. 

тр
им

ес
еч

ие

ІV
.т

ри
м

ес
еч

ие

наименование на 
фирмата EЮЛI ЕТ) 

седалище и адрес на 
управление

Справка 1.2 Контрол по условията на Разрешителните за емисии на парникови газове

Основна проверка на инсталацията

наименование на обектI 
населено мястоI дейност

Номер на 
Разрешително
то за емисии 

на парникови 
газове

№
 п

о 
ре

д

І. 
тр

им
ес

еч
ие
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2 “Топлофикация-
Враца” ЕАД, гр. 
Враца, ул. "Максим 
Горки"№9

“Топлофикация-Враца” 
ЕАД, ТЕЦ “Градска”, гр. 
Враца, ул. "Шипка"№1- 
горивна инсталация с 
номинална топлинна 
мощност от 20 до 50MW

№20/2009г., 
актуализирано 
с Решение 
№20-Н0-И0-
А1/2012г.

Горивна инсталация 
с номинална 
топлинна мощност 
от 20 до 50 MW /48,6 
MW/ включваща: Ко-
генератор №1- 7,8 
MW, Ко-генератор 
№2- 7,8 MW, 
Водогреен котел 
ПКГМ-12  №1- 
8,7MW,  Водогреен 
котел ПКГМ-12  №2- 
8,7MW, Парен котел 
КГ-12  №1-   7, 8MW 
и ,  Парен котел КГ-
12  №2- 7, 8MW.

Природен газ Да 1

3 “АЕЦ Козлодуй”  
ЕАД, гр. Козлодуй

“АЕЦ Козлодуй”  ЕАД, гр. 
Козлодуй- горивна 
инсталация за 
производство на 
електроенергия с 
номинална топлинна 
мощност 71,398 MW, 
предназначена за аварийно 
електрозахранване на 
системите за безопасност 
на АЕЦ Козлодуй

№143- 
Н1/2012г.

Горивна инсталация 
за производство на 
електроенергия с 
номинална топлинна 
мощност 71,398 
MW, предназначена 
за аварийно 
електрозахранване 
на системите за 
безопасност на АЕЦ 
Козлодуй, 

Дизелово гориво Да 1  
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4 “Булгартрансгаз”  
ЕАД, гр. София, бул 
"Панчо 
Владигеров"№66

“Булгартрансгаз”  ЕАД, 
ПГХ “Чирен”, с. Чирен, 
общ. Враца- горивна 
инсталация с номинална 
топлинна мощност от 
33,26MW

№85/2009г. Горивна инсталация 
с обща номинална 
мощност 33,26 MW 
и с емисии на CO2 

под 50 килотона, 
включваща 8 бр. 
Газомоторни 
компресории  и 3 бр. 
Водогрейни котли с 
отделни  димоотводи 

Природен газ Да 1

5 “Холсим /България/”  
АД, с. Бели Извор , 
общ. Враца

“Холсим /България/”  АД, 
с. Бели Извор , общ. Враца- 
инсталация за 
производство на циментов 
клинкер

№91/2009г. 
последно 
актуализирано 
с Решение 
№91-Н0-И0-
А2/2012г.

Инсталация за 
производство на 
циментов клинкер, 
включваща Пещ №2 
за производство на 
циментов клинкер с 
капацитет до 3300 т 
клинкер /ден и 
комин  към нея 
(процесни и горивни 
емисии), както и 
газови котли-
горивни емисии

Горивна смес 
петрококс и 
въглища, 
Природен газ, 
Автомобилни гуми, 
Пластмасово фолио, 
Хартия и Картон, 
Текстилни 
отпадъци, Дърво, 
месокостно брашно, 
слънчогледови 
люспи, суровинно 
брашно, Пещен 
прах-Байпасен прах, 
Карбамид,  Сода 

Да 1

6 “Стройкерамика-
Мездра”  АД,  гр. 
Мездра,ул. "Любен 
Каравелов"№38

“Стройкерамика-Мездра”  
АД,  гр. Мездра- 
инсталация за изработка 
на керамични продукти

№29/2009г. Инсталация за 
изработка на 
керамични 
продукти, 
включваща Рингова 
пещ 

Кафяви въглища, 
Черни въглища и 
Въглищен шлам

Да 1  
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      Отменени Разрешителни за емисии на парникови газове /поради преустановена производствена дейност/:
    - “Стройкерамика” АД, гр. Мездра, цех Враца- отменено с Решение №30-О/2012г. / инсталация за изработка на керамични продукти/;
    -  “Камибо” ЕООД  ТП “Хименерго”,   гр. Враца - отменено с Решение №23-О/2012г. / горивна инсталация с номинална 
топлинна мощност превишаваща 50 MW/;
    -  “Ново Химко” АД, гр. Враца - отменено с Решение №147-О/2012г. / горивна инсталация с номинална топлинна 
мощност превишаваща 50 MW/.
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2.2 Води

№
 п

о 
ре

д Вид контролирани емитери Брой Разрешите
лно

С комплексно 
разрешително

Без 
разрешител

но

І т
ри

м
ес

еч
ие

ІІ
 т

ри
м

ес
еч

ие

ІІ
І т

ри
м

ес
еч

ие

ІV
 т

ри
м

ес
еч

ие

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Поречие Огоста

1.
Наименования на обекти, формиращи отпадъчни води и  
подлежащи на контрол през отчетния период, в т. ч. 90 31 8 51

1.1.
Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества– 
пром. и сел. стоп.             4 3 1 0
1.1.1. “Булгартрансгаз” ЕАД, с. Чирен х х х
1.1.2. Врачански затвор, гр. Враца х х х
1.1.3. “Гарант” АД, гр. Бяла Слатина х х х
1.1.4. РДНО Оряхово-Мизия, гр. Оряхово х х х

1.2.

Емитери на специфични замърсители и/или на други вещества, 
чието въздействие може да промени общите условия на водното 
тяло в което се зауства – пром. и сел.стоп.         

1.3. Агломерации с изградени селищни ПСОВ     4 4 0 1
1.3.1. ГПСОВ-Враца х х х х х
1.3.2. Канализационна система и ПСОВ на с. Софрониево х х
1.3.3. Канализационна система и ПСОВ на с. Крушовица х х
1.3.4. Канализационна система и ПСОВ на гр. Криводол х х
1.3.5. Канализационна система и ПСОВ на гр. Мизия х х

1.4. Агломерации без изградена селищна ПСОВ 3 3 0 0
1.4.1. ГК-Бяла Слатина х х
1.4.2. Канализационна система с. Хайредин х х
1.4.3. Разделна канализация с. Пудрия х х

1.5. Други 78 21 7 50
1.5.1. ”Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина х х х
1.5.2. “Млечен рай-2” ООД, гр. Враца х х х
1.5.3. “Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол-пресевна 
инсталация х х х

Справка2.1.Емитери, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични 
замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи 

състоянието на водното тяло
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2.2 Води

1.5.4. “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор х х х
1.5.5. “Завод за хартия” АД, гр. Мизия х х х
1.5.6. ЕТ “Фолк-3”, с. Враняк х х х
1.5.7. “Булмекс” ЕООД, с. Бутан х х х
1.5.8. “Езеро”, с. Крушовица х х х х
1.5.9. Рибарник Радослав Атанасов, с. Попица х х х
1.5.10. “Топила груп” ЕАД, с. Ракево х х х
1.5.11. “АЕЦ Козлодуй”-Почивно оздравителен комплекс х х
1.5.12. “Акет Пласт” ООД, гр. Бяла Слатина х х
1.5.13. “АПЕ-2001”, с. Галиче х х х
1.5.14. Кариера за варовик “Лиляче” на “Холсим(България)” АД, с. 
Лиляче х х х
1.5.15. Трошачна инсталация и ремонтна работилница на кариера за 
варовик “Лиляче” на “Холсим(България)” АД, с. Лиляче

х х х
1.5.16. СД “Дигант-Димитров, Григоров”, с. Девене х х х
1.5.17. Колектор на хвостохранилище, с. Лютаджик, общ. Враца х х х
1.5.18. Дренажни води от хвостохранилище, с. Лютаджик, общ. 
Враца х х х
1.5.19. “Томекон” ЕООД, землище с. Згориград (ваканционно 
селище “Леденика СПА”) х х
1.5.20. “Нивего” ООД, с. Чирен х х
1.5.21. “Белпред” АД, гр. Бяла Слатина х х х
1.5.22. ЕТ “Млечен Пулс-95-Цветелина Томова”, гр. Криводол х х х
1.5.23. “Яица и птици” АД, гр. Мизия, площадка Мизия х х

1.5.24. “Агростил – 2003” гр. Бяла Слатина х х

1.5.25. “Вратица-Враца” АД, гр. Враца х х

1.5.26. Река Черна в района на с. Лютаджик, общ. Враца х х х х х

1.5.27. “Строикерамика” АД, гр. Мездра-цех Враца х х

1.5.28. "Центромет" АД, гр. Враца х х

1.5.29. "Ивагус" ЕООД, гр. Враца, кланица и цех за месопреработка х х

1.5.30. ДП "СВ", гр. Враца-бетонов възел х х

1.5.31. "Лалов и Вачев" ЕООД, гр. Враца х х
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2.2 Води

1.5.32. "ВРЗ Вола" ЕАД, гр. Враца х х

1.5.33. "ВРЗ Вола ЕКО" ЕАД, гр. Враца х х

1.5.34. "ЗММ-Враца" АД, гр. Враца х х

1.5.35. "Анди" ЕООД, гр. Враца х х

1.5.36. "Галактика 03" ЕООД, гр. Враца-производство на бетон х х

1.5.37. "Орбита-Н" ООД, гр. Враца-колбасарски цех х х

1.5.38. "Боди - М Травъл" ООД, гр. Враца х х

1.5.39. "МиА-ЦВ" ЕООД, с. Бели Извор", общ. Враца, пресевна х х

1.5.40. ЕТ "Екопродукт Мегия-Богородка Добрилова", гр. Враца х х
1.5.41. Казан за варене на ракия на ПК "Напред", кв. Бистрец, гр. 
Враца х х

1.5.42. "Чикас" ООД, гр. Враца х х

1.5.43. "Абрис" ООД, гр. Врац х х

1.5.44. "МИ - ПЕТ" ООД, гр. Враца х х

1.5.45. "Бетон-ЦВ" ООД, гр. Враца х х

1.5.46. "Беана-Враца" ООД, гр. Враца х х

1.5.47. "Химипласт" АД, гр. Враца х х

1.5.48. "Председник" ЕООД, с. Бели Извор, общ. Враца х х

1.5.49. "Специал Ауто" ООД, гр. Бяла Слатина х х

1.5.50. ЕТ "ММ-Милко Минов", с. Търнак, общ. Бяла Слатина х х
1.5.51. Автомивка, автокъща и услуги на Галя Людмилова Ценова, с. 
Гложене, общ. Козлодуй х х
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2.2 Води

1.5.52. СД "Протон-91-Димитров и Сие"-автомивка и 
автоработилница, с. Хърлец, общ. Козлодуй х х

1.5.53. “СВ Феникс” ЕООД, с. Мраморен, общ. Враца х х
1.5.54. "Хаджийски и фамилия" ЕООД, с. Градешница, общ. 
Криводол х х

1.5.55. "Строител-Криводол" ЕООД, гр. Криводол-бетонов полигон х х

1.5.56. "МиМ" ЕООД, гр. Криводол - мелница в гр. Криводол х х
1.5.57. ЕТ "Тошко Тодоров", с. Краводер, общ. Криводол х х
1.5.58. ЕТ "ЖВИ-Георги Тонев" - винарна, гр. Криводол х
1.5.59. "Симекс" ЕООД, гр. Криводол х х
1.5.60. ЗП Симеон Коцев Симеонов-кравеферма в с. Фурен, общ. 
Криводол х х

1.5.61. "Агростил-06" ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол х х
1.5.62. "О.М.С. Салери Истърн Юръп" ЕООД-предприятие за 
производство на сферични кранове, гр. Враца х х
1.5.63. "Андонов" ЕООД, гр. Мизия х х
1.5.64. "Скът-Мизия" АД, гр. Мизия х х

1.5.65. "Димитър Първанов" ЕООД, с. Малорад, общ. Борован х х
1.5.66. "Дани-1" ООД, гр. Враца х х
1.5.67. Кравеферма на Милчо Дамянов Тодоров в с.Лесура, 
общ.Криводол х х
 1.5.68. Кравеферма на Мая Стоянова Ценова в м-ст "Пирашки 
круши", земл. с. Три кладенци, общ. Враца х х
1.5.69. Кравеферма на Иван Йозов, местност "Край селото", с. 
Бърдарски Геран х х

1.5.70. "Автобусни превози -98" АД, гр. Враца х х
1.5.71. ИП: "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на 
гр.Бяла Слатина" /Решение № ВР-3-ПР/2012г./ х х
1.5.72. ВЕЦ на р.Огоста, земл. с.Хърлец, производство на 
електроенергия (разрешително за водоползване) х х
1.5.73. МВЕЦ „Гложене” на р. Огоста, земл. с. Гложене, 
производство на електроенергия (разрешително за водоползване) х х
1.5.74. ВЕЦ “Ралица І” на р.Огоста, земл. с.Софрониево, 
производство на електроенергия (разрешително за водоползване) х х
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1.5.75. МВЕЦ „Михайлово” на р.Огоста, земл. с. Манастирище, 
производство на електроенергия (разрешително за водоползване) х х
1.5.76. МВЕЦ „Елена” на р. Огоста, земл. с. Хайредин, производство 
на електроенергия (разрешително за водоползване)попада в ЗЗ х х
1.5.77. ВЕЦ “Манастирище” на р.Огоста, земл. с.Манастирище, 
производство на електроенергия (Решение преценка ОВОС) х х
1.5.78. МВЕЦ „Огоста 4” (руслов тип) на р.Огоста, 
земл.с.Софрониево, общ.Мизия и земл.с. Хайредин, производство на х х
Поречие Искър

2.
Наименования на обекти, формиращи отпадъчни води и  
подлежащи на контрол през отчетния период, в т. ч. 64 32 3 29

2.1.
Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества– 
пром. и сел. стоп.             1 0 1 0
2.1.1. "Екопроект" ООД - РДНО Враца-Мездра х х х

2.2.

Емитери на специфични замърсители и/или на други вещества, 
чието въздействие може да промени общите условия на водното 
тяло в което се зауства – пром. и сел.стоп.         

2.3. Агломерации с изградени селищни ПСОВ     

2.4. Агломерации без изградена селищна ПСОВ 4 4 0 0
2.4.1.  ГК-Мездра     х х
2.4.2. ГК-Роман х х
2.4.3. Канализационна система с. Зверино, общ. Мездра х х
2.4.4. Канализационна система с. Синьо Бърдо, общ. Роман х х

2.5. Други: 59 28 2 29
2.5.1. “Метизи” АД, гр. Роман х х х
2.5.2. “Хемус-М” АД, гр. Мездра х х х
2.5.3. “Строикерамика” АД, гр. Мездра-цех Мездра х х х
2.5.4. “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра х х х
2.5.5. “Вария” ЕООД, гр. Роман х х х
2.5.6. “Техкерамик М” АД, гр. Мездра х х х
2.5.7. “Балкан Искър” АД, гр. Мездра х х х
2.5.8. Белодробна болница, гр. Роман х х
2.5.9. “Марколана България” ООД, с. Зверино х х
2.5.10. “АСК БУЛ” АД, гр. Мездра х х х
2.5.11. “ФЗ Милве” АД, с. Търнак х х х
2.5.12. Хотелски комплекс “Долче Вита”, гр. Мездра х х
2.5.13. “Тошел-92” ЕООД - мандра в с. Царевец, общ. Мездра х х
2.5.14. “Химет 2000” ЕООД, гр. Роман х х
2.5.15. “Ники 93”  ООД, гр. Роман х х
2.5.16. “Нютекс”  ЕАД, гр. Мездра х х х
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2.5.17.  “Булбрю БГ”  ЕООД, гр. Мездра х х х
2.5.18. ЕТ "Цветина-Цветан Тодоров", гр. Мездра х х
2.5.19. "Вархим" ЕООД, гара Черепиш, общ. Мездра х х
2.5.20. "Людал 2010" ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра х х
2.5.21. ЕТ "Йордан Величков-Влади", с. Зверино, общ. Мездра х х
2.5.22. СД "Гарант-90-Цонев и Сие", с. Зверино, общ. Мездра х х
2.5.23. "Екоинмат" АД, гара Елисейна, общ. Мездра х х
2.5.24. ЗП Георги Нончев-кравеферма в с. Горна Кремена, общ. 
Мездра х х
2.5.25. ЗП Венцислав Монов-кравеферма в м-ст "Шавара", в земл. на 
гр. Мездра, общ. Мездра х х
2.5.26. ЕТ”Централкомерс”, с. Моравица, общ. Мездра х х
2.5.27. "Тошел-92" ЕООД - животновъдно стопанство в с. Царевец, 
общ. Мездра х х
2.5.28. "Ритлите-97" АД, гр. Мездра х х

2.5.29. "Скай Клуб" ООД, - винарна в с. Типченица, общ. Мездра х х
2.5.30. “АЖМ Груп” ЕООД, с. Зверино-комплекс “Оазис” х х
2.5.31. "Кралтрейс" ООД-сепарираща инсталация и асфалтова база, 
с. Косталево, общ. Враца х х
2.5.32. "Домент Сент Жорж" ООД - винарна, с. Долна Бешовица, 
общ. Роман х х
2.5.33. “Карди С” ЕООД, кравеферма, с.Камено поле, общ. Роман х х
2.5.34. "Инертстрой Калето" АД, с. Брусен - оранжерия х х
2.5.35. "Тошел-92" ЕООД - инсталация за биогаз в с. Царевец х х
2.5.36. "Тошел-92" ЕООД - силажохранилище в с. Царевец х х

2.5.37. "Инертстой Калето" АД, гр. Мездра, стопанство за обработка 
и съхранение на зеленчуци в с. Дърманци, общ. Мездра

х
х

2.5.38. ВЕЦ “Царевец” на р.Искър, земл. с.Ослен Криводол, 
с.Царевец, с.Брусен, производство на електроенергия (в процес на 
изграждане) х х
2.5.39. ВЕЦ “Ритлите- Енерджи” на р.Искър, земл. с.Люти брод, 
производство на електроенергия (разрешително водоползване) х х
2.5.40. ВЕЦ “Ослен” на р.Искър, земл. с.Царевец, производство на 
електроенергия (разрешително водоползване) х х
2.5.41. ВЕЦ “Зверино” на р.Искър, земл. с.Зверино, производство на 
електроенергия (разрешително водоползване) х х

2.5.42. ВЕЦ “Надежда” на р.Искър, земл. с.Оселна и земл. с.Зверино, 
производство на електроенергия (разрешително водоползване) х х
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2.5.43. ВЕЦ “Ребърково” на р.Искър, земл. с.Ребърково, 
производство на електроенергия (разрешително водоползване) х х

2.5.44. ВЕЦ “Гара Елисейна” на р.Искър, земл. с.Елисейна, 
производство на електроенергия (разрешително за водоползване) х х

2.5.45. ВЕЦ “Оселна” на р.Искър, земл. с.Оселна и земл. с.Зверино, 
производство на електроенергия (Решение преценка ОВОС) х х
2.5.46. ВЕЦ “Черепиш-Ариел” на р.Искър, земл. с.Люти брод и земл. 
с.Зверино, производство на електроенергия (Решение преценка 
ОВОС) х х
2.5.47. ВЕЦ “Ослен” на р.Искър, земл. с.Ослен, производство на 
електроенергия (Решение преценка ОВОС) х х
2.5.48. ВЕЦ “Струпец 1” на р.Искър, земл. с.Старо село, 
производство на електроенергия (Решение преценка ОВОС) х х
2.5.49. х х
2.5.50. ВЕЦ “Струпец 2” на р.Искър, земл. с.Старо село, 
производство на електроенергия (Решение преценка ОВОС) х х
2.5.51. ВЕЦ “Кунино” на р.Искър, земл. с.Кунино, производство на 
електроенергия (в процес на изграждане) х х

2.5.52. ВЕЦ “Долна Бешовица” на р.Искър, земл. с.Долна Бешовица, 
производство на електроенергия (в подготовка за изграждане) х х
2.5.53. ВЕЦ “Роман” на р.Малък Искър, земл. гр.Роман, 
производство на електроенергия (в подготовка за изграждане) х х
2.5.54. ВЕЦ “Струпец” на р.Искър, земл. с.Струпец, производство на 
електроенергия (в подготовка за изграждане) х х
2.5.55. ВЕЦ"Поповица" на р.Искър, земл. с.Синьо бърдо, 
производство на електроенергия (в подготовка за изграждане) х х
2.5.56. ВЕЦ “Струпец” на р.Искър, земл. с.Струпец, производство на 
електроенергия (Решение по преценка ОВОС) х х
2.5.57. ВЕЦ “Синьо бърдо” на р.Искър, земл. с.Синьо бърдо, 
производство на електроенергия (Решение по преценка ОВОС) х х
2.5.58. ВЕЦ “Струпец” на р.Искър, земл. с.Струпец, производство на 
електроенергия (Решение по преценка ОВОС) х х
2.5.59. ВЕЦ “Бетани” на р.Искър, земл. с.Старо село, общ.Мездра и 
земл. с.Синьо бърдо, общ.Роман, производство на електроенергия 
(Решение преценка ОВОС) х х
Река Дунав

3.
Наименования на обекти, формиращи отпадъчни води и  
подлежащи на контрол през отчетния период, в т. ч. 20 6 1 13
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3.1.
Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества– 
пром. и сел. стоп.             2 1 0 1
3.1.1“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй* х х х
3.1.2. “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй х х

3.2.

Емитери на специфични замърсители и/или на други вещества, 
чието въздействие може да промени общите условия на водното 
тяло в което се зауства – пром. и сел.стоп.         

3.3. Агломерации с изградени селищни ПСОВ     

3.4. Агломерации без изградена селищна ПСОВ 2 2 0 0
3.4.1. ГК-Козлодуй х х
3.4.2. ГК-Оряхово х х

3.5. Други: 16 3 1 12
3.5.1. “Атоменергостройпрогрес” ЕАД, гр. Козлодуй х х х
3.5.2. “Бургозоне” ЕООД, с. Лесковец х х х
3.5.3. “Фериботен комплекс, гр. Оряхово х х
3.5.4. “Яица и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй х х
3.5.5. ПДНГ АД, с. Селановци, общ. Оряхово х х
3.5.6. Винарна “Ахинора” ООД, с. Селановци, общ. Оряхово х х
3.5.7. "Агротехчаст" АД, гр. Оряхово х х
3.5.8. "Хидком" АД, гр. Оряхово х х
3.5.9. "Заводски строежи" АД, гр. Козлодуй х х
3.5.10. "Емива" ООД, с. Лесковец, общ. Оряхово, инсталация за 
обезводняване х х
3.5.11. ЕТ "Ведаси-91- Веселин Йорданов"-автокомплекс, гр. 
Козлодуй х х
3.5.12. Канализационен колектор VІ-ти в гр. Козлодуй от ГК-
Козлодуй х х

3.5.13. Канализация по ул. "Георги Димитров", гр. Козлодуй х х
3.5.14. "Санмен-М" ООД, гр. Козлодуй-комплекс за автоуслуги и 
автомивка х х

3.5.15. Отводняване на ул. "Бузлоджа", гр. Оряхово х х
3.5.16. Отводняване на ул. "Геоги Димитров", с. Лесковец, общ. 
Оряхово х х
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Площ/д
ка

забележ
ка

попълнени 
информацио

нни карти

Проверка 
на място

Проверка 
по 

документи
Техн. Биол.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14

1

“Агроекохим”, 
с.Косталево

Склад РЗП, 
бивш стопански 
двор в 
с.Косталево

1 1

2

Склад за РЗП, 
с.Мраморен

Склад за РЗП, 
бивш стопански 
двор в 
с.Мраморен

1 1

3

ЕТ "Стоян 
Викторов", 
с.Мраморен, 
общ.Враца

птицеферма в 
землището на 
с.Мраморен, 
общ.Враца

1

4

ЗП Радосвета 
Стоичкова 
Декова, ул. 
"Вилхелм Пик" 
№2, с.Лиляче, 
общ.Враца

ИП "изграждане 
на кравеферма за 
отглеждане на 50 
бр. крави" в 
землището на 
с.Лиляче, 
общ.Враца

1

Излезли от употреба ПРЗ-складове/ 
ББкуб

№
 п

о 
ре

д Дейност/ брой 
пунктове за 
мониторинг

Обект/    
населено място, 

координати

Справка 3.1. Обекти и дейности, подлежащи на контрол в областта на опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвите

ІІ
І т

ри
м

ес
еч

ие

ІV
 т

ри
м

ес
еч

ие

І т
ри

м
ес

еч
ие

ІІ
 т

ри
м

ес
еч

ие

Рекултивация/ нарушени терени

рекултивация
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5

“Председник” 
ЕООД, с. 
Згориград, ул. 
"Буковец" №14 

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

6

 Мая Стоянова 
Ценова, ул. 
"Васил 
Левски" №1, с. 
Три Кладенци, 
обл. Враца

 кравеферма  м. 
"Пирашки 
круши", земл. с. 
Три кладенци, 
общ. Враца 1

7

”Врачански 
камък”ООД, 
гр.Мездра, 
ул."Г. Кирков" 

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

8

ЕТ”Ив – 2000”, 
гр.Мездра, 
ул."Хаджи 
Димитър" №1

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

9

ЗП Венцислав 
Николов 
Монов, 
гр.Мездра, ул." 
Цанко 
Церковски" 
№29

Кравеферма, 
местност 
"Шавара" , в 
землището на 
гр.Мездра, 
животновъдство

1
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10

ЕТ”Централко
мерс”, 
гр.Мездра, 
ул."Пейо 
Яворов" №6

ЕТ”Централкоме
рс”, с.Моравица, 
стопански двор 
на ТКЗС, 
кравеферма

1

11

ЗП Георги 
Нончев, 
с.Горна 
Кремена, 
ул."Райко 
Даскалов" №21

Кравеферма на 
ЗП Георги 
Нончев, земл. на 
с.Горна Кремена 1

12

„Тошел 
92”ЕООД, гр. 
София, ул. 
"Княз Ал. 
Дондуков"№ 
115, вх. А, ет.3, 
ап.17

„Тошел 
92”ЕООД, 
с.Царевец, 
Стопански двор 
на ТКЗС, 
животновъдство

1

13

“Йотов Стоун” 
ЕООД, 
гр.Мездра, 
ул."Г.С.Раковс
ки" №8

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали 1

14

„Скорпион Д”, 
гр.Мездра, 
ул."Ц. 
Церковски" 
№25

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали 1
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15

„Диема-
2004”ЕООД, 
с.Върбешница, 
ул."1-ви май" 
№3

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

16

ЕТ “Лалов”, 
гр.Враца, 
ул."Петропаво
лска" №42

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

17

ЕТ “Борис 
Коцев – Мая”, 
гр.Мездра, 
ул."Любен 
Каравелов" 
№27

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали 1

18

ЕТ 
"Александра-
95-Стефчо 
Стефанов", 
гр.Мездра, ул. 
"Сердика" 9А

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали 1

19

BG Стоун 
ООД, 
ГР.Мездра

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

20

Цех за скални 
материали 
Тихомир 
Борисов, 
с.Ребърково

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1
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21

ЦОСМ Ваньо 
Христов, 
гр.Мездра, ул. 
"Роза" №10

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали

1

22

ЕТ"Секаста - 
Красимир 
Йорданов", 
гр.Варна, 
ул."Иван 
Страцимир" 
№30

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали 1

23

"Булстоун" 
ЕООД, УЛ. 
"Хр.Ботев" 
№20, гр.Враца

ИП 
"Разработване на 
находище за 
скалнооблицовъ
чни материали в 
площ "Требежа", 
землището на 
с.Горна 
Кремена, 
общ.Мездра

1

24

"АРИЕЛ-ТН" 
ЕООД, 
ГР.Мездра, ул. 
"Ал.Стамболий
ски" №91

ИП "Изграждане 
на туристическа 
база", в 
землището на 
с.Дърманци, 
общ.Мездра

1
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25

Склад за РЗП-
Попица

Склад за 
съхранение на 
РЗП с изтекъл 
срок-с.Попица, 
бивш стопански 
двор

1 1

26

Склад за РЗП- 
Враняк

Склад за 
съхранение на 
РЗП с изтекъл 
срок-с.Враняк, 
бивш стопански 
двор

1 1

27

 Иван Рашков 
Йозов,  с. 
Бърдарски 
геран, общ. 
Бяла Слатина, 
обл. Враца, ул. 
"Ал. 
Стамболииски" 
№ 6

 ферма за 
отглеждане на  
kрави, местност 
"Край селото", с. 
Бърдарски геран, 
общ. Бяла 
Слатина,обл. 
Враца

1

233



2.3. Почви

28

“ПДНГ”ЕАД,  
гр.София, 
ул."Стефан 
Караджа" №2

Петролно 
находище 
"Селановци", 
земл. на селата 
Лесковец и 
Селановци, 
добив на суров 
нефт и природен 
газ, чрез 
добивни 
сондажи, 
пиезометричнит
е сондажи и 
нефтогазо-
събирателния 
пункт (НГСП – 
Селановци).

1

29

ЗП Симеон 
Коцев 
Симеонов, с. 
Фурен, ул. 
"Георги 
Димитров" 
№14

Кравеферма, 
с.Фурен, 
животновъдство

1

30

 Иван 
Николаев, гр. 
Враца, блок 
"Вапцаров" 
№5, ап. 36

Птицеферма на 
Иван Николаев, 
с. Краводер 1
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31
Георги Иванов 
Тодоров, гр. 
Враца, ж.к. 
"Младост", бл. 
3, вх. А, ап. 4

Птицеферма в 
м."Балкана", с. 
Главаци, 
общ.Криводол 1

32

 Цветелин 
Йорданов 
Писарски, гр. 
Враца, ж.к. 
"Дъбника", бл. 
139, вх.В, ап. 
37

Птицеферма  с. 
Краводер, 
общ.Криводол

1

33

 Милчо 
Дамянов 
Тодоров, 
с.Лесура, 
общ.Криводол, 
обл.Враца, 
ул."Г.Бенковск
и"№8

Кравеферма в 
местност 
"Стопански 
двор",с.Лесура, 
общ.Криводол, 
обл. Враца 

1

34

 Георги 
Цветанов 
Георгиев, с. 
Краводер, обл. 
Враца, ул. 
"Александър 
Стамболииски" 
№ 18

Птицеферма в 
местност 
"Ливадето",  с. 
Краводер, 
общ.Криводол 1
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35

Цветомил 
Георгиев 
Стефанов, 
гр.Враца, ж.к. 
"Младост", 
бл.4, ап.12

ИП "Изграждане 
на кравеферма в 
местността 
"Горно ливаге" в 
землището на 
гр.Криводол, 
общ.Криводол

1

36

Нина Тодорова 
Каменова, 
с.Краводер, ул. 
"Октомври" 
№2

ИП "Изграждане 
на кравеферма за 
100  ЕПЖ в имот 
№176009 и 
кланица в имот 
№176002" в 
землището на 
с.Краводер, 
общ.Криводол

1

37

“Карди С” 
ЕООД, 
гр.София

Кравеферма, 
с.Камено поле, 
животновъдство 1

38

Теменужка 
Лазарова 
Кръстева, ул. 
"Хр. Ботев" № 
2,гр. Роман

ИП "Изграждане 
на овцеферма в 
ПИ №025014", в 
землището на 
с.Струпец, 
общ.Роман

1
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39

Склад за РЗП-
Крушовица

Склад за 
съхранение на 
РЗП с изтекъл 
срок-
с.Крушовица, 
бивш стопански 
двор

1 1

40

ЕТ"Валентин 
Петров - 
Варовик", 
с.Борован, 
ул."Р. 
Трифонов" №4

цех за обработка 
на 
скалнооблицовъ
чни материали 1

41

Цветослав 
Цонев 
Цветков, ул. 
"П.Гевезлийск
и" №8, 
с.Малорад, 
общ.Борован

ИП "Изграждане 
на овчарник за 
250 бр.животни, 
кв.22Б, УПИ Іпо 
плана на 
с.Малорад, 
общ.Борован

1
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42

"Милето 67" 
ЕООД, УЛ. 
"П.Р.Славейко
в" №21, 
с.Сираково, 
общ.Борован

ИП "Изграждане 
на птицеферма с 
алтернативна с-
ма за отглеждане 
на ококшки 
носачки в имот 
№077001", в 
землището на 
с.Добролево, 
общ.Борован

1

43

ЕТ"Валентин 
Петров - 
Варовик", 
с.Борован, 
ул."Р. 
Трифонов" №4

ИП "Изграждане 
на каменоделски 
цех-вътрешно 
преустройство 
на съществуваща 
сграда", ПИ 
№251006, 
землището на 
с.Борован

1

Забележка: Колоните се попълват в съответствие с обекта или дейността.
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2.4. Управление на отпадъците

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
1 Враца, община Борован, с. Добролево 2 БО 3 1 1
2 Враца, община Борован, с. Нивянин 1 БО 3 1 1
3 Враца, община Борован, с.Сираково 1 БО 3 1 1
4 Враца, община Борован, с. Малорад 2 БО 4 1 1
5 Враца, община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина 1 БО 30 1 1
6 Враца, община Бяла Слатина, с. Алтимир 3 БО 8 1 1
7 Враца, община Бяла Слатина, с. Буковец 1 БО 3 1 1
8 Враца, община Бяла Слатина, с. Галиче 1 БО 4 1 1
9 Враца, община Бяла Слатина, с. Драшан 2 БО 4 1 1
10 Враца, община Бяла Слатина, с. Комарево 2 БО 5 1 1
11 Враца, община Бяла Слатина, с. Попица 2 БО 7 1 1
12 Враца, община Бяла Слатина, с. Соколаре 2 БО 9 1 1
13 Враца, община Бяла Слатина, с. Тлачене 2 БО 3 1 1
14 Враца, община Бяла Слатина, с. Търнава 2 БО 7 1 1
15 Враца, община Бяла Слатина, с. Търнак 2 БО 8 1 1
16 Враца, община Бяла Слатина, с. Габаре 1 БО 5 1 1
17 Враца, община Бяла Слатина, с. Бърдарски геран 1 БО 4 1 1
18 Враца, община Враца, гр. Враца 1 СО 28 1 1

№
 п

о 
ре

д

Област, община, населено място

Брой на 
сметища, 

подлежащи 
на закриване 

Кратко 
описание на 

вида на 
отпадъците- 
строителни, 

битови, 
промишлени

*

Размер на 
замърсенат
а площ по 
документ 
(актуална 

скица и/или 
акт за 

собственост
)

Брой 
на 

прове
рките

Справка  4.1. Сметища, които подлежат на закриване след въвеждане на съответните Регионални депа в редовна експлоатация

ІІ
 т

ри
м

ес
еч

ие

ІІ
І т

ри
м

ес
еч

ие

ІV
 т

ри
м

ес
еч

ие

І т
ри

м
ес

еч
ие
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2.4. Управление на отпадъците

19 Враца, община Враца, с. Баница 1 БО 4 1 1
20 Враца, община Враца, с. Бели извор 2 БО 4 1 1
21 Враца, община Враца, с. Згориград 2 БО 5 1 1
22 Враца, община Враца, с. Чирен 2 БО 6 1 1
23 Враца, община Враца, с. Лиляче 2 БО 6 1 1
24 Враца, община Враца, с. Девене 2 БО 4 1 1
25 Враца, община Враца, с. Горно Пещене 1 БО 3 1 1
26 Враца, община Враца, с. Мраморен 2 БО 4 1 1
27 Враца, община Враца, с. Три кладенци 2 БО 5 1 1
28 Враца, община Криводол, с. Добруша 1 БО 4 1 1
29 Враца, община Криводол, с. Градешница 2 БО 6 1 1
30 Враца, община Криводол, с. Ракево 2 БО 4 1 1
31 Враца, община Криводол, с. Пудрия 2 БО 5 1 1
32 Враца, община Криводол, с. Галатин 2 БО 4 1 1
33 Враца, община Криводол, с. Главаци 2 БО 3 1 1
34 Враца, община Криводол, с. Голямо Бабино 1 БО 3 1 1
35 Враца, община Криводол, с. Краводер 1 БО 5 1 1
36 Враца, община Криводол, с. Лесура 1 БО 3 1 1
37 Враца, община Мездра, гр. Мездра 1 СО 9 1 1
38 Враца, община Мездра, с . Горна Кремена 2 БО 3 1 1
39 Враца, община Мездра, с. Долна Бешовица 1 БО 1 1 1
40 Враца, община Мездра, с. Крапец 1 БО 1 1 1
41 Враца, община Мездра, с. Елисейна 1 БО 1 1 1
42 Враца, община Мездра, с . Зверино 1 БО 3 1 1
43 Враца, община Мездра, с. Боденец 2 БО 4 1 1
44 Враца, община Мездра, с. Ребърково 2 БО 4 1 1
45 Враца, община Мездра, с. Кален 1 БО 1 1 1
46 Враца, община Мизия, с. Войводово 2 БО 4 1 1
47 Враца, община Мизия, с. Крушовица 2 БО 7 1 1
48 Враца, община Мизия, с. Липница 1 БО 5 1 1
49 Враца, община Мизия, с. Софрониево 2 БО 6 1 1
50 Враца, община Мизия, гр. Мизия 1 БО 12 1 1
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2.4. Управление на отпадъците

51 Враца, община  Оряхово, с. Остров 3 БО 9 1 1
52 Враца, община  Оряхово, с. Селановци 2 БО 9 1 1
53 Враца, община Роман, гр.Роман 1 БО 4 1 1
54 Враца, община Роман, с.Камено поле 1 БО 4 1 1
55 Враца, община Роман, с.Кунино 1 БО 4 1 1
56 Враца, община Роман, с.Курново 1 БО 3 1 1
57 Враца, община Роман, с.Радовене 2 БО 6 1 1
58 Враца, община Роман, с.Синьо бърдо 2 БО 6 1 1
59 Враца, община Роман, с.Струпец 2 БО 5 1 1
60 Враца, община Хайредин, с.Хайредин 2 БО 10 1 1
61 Враца, община Хайредин с.Ботево 1 БО 1 1 1
62 Враца, община Хайредин с.Бързина 2 БО 4 1 1
63 Враца, община Хайредин с.Манастирище 2 БО 7 1 1
64 Враца, община Хайредин с.Михайлово 2 БО 5 1 1
65 Враца, община Хайредин с.Рогозен 2 БО 5 1 1
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 “Холсим (България)” АД, с. Б. 

Извор, общ.Враца
“Холсим (България)” АД, с. Б. Извор,  завод 
за производство на цимент 1 1

2 “Центромет” АД, гр. Враца, ул. 
"Никола Вапцаров" №9 

"Центромет” АД, гр. Враца, ул. "Никола 
Вапцаров" №9, леярна за черни метали 1 1

3 “Враца-Старт” АД, гр. Враца, ул. 
"Шипка" №2

“Враца-Старт” АД, гр.Враца, ул. "Шипка" 
№2, леярна на черни метали 1 1

4 “Втори юни”, ул. "Христо 
Смирненски" №2, гр. Враца

“Втори юни”, ул. "Христо Смирненски" №2, 
гр. Враца, производство на калъпи за 
обувната промишленост

1 1

5 “Вега 03”, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", 
бл. 13, вх.Ж, ап. 188

“Вега 03”, гр. Враца, Западна промишлена 
зона, леярна за цветни метали 1 1

6 “РТР” ООД, гр. Враца, ул. "Алеко 
Константинов" №11, ап. 2

“РТР” ООД, гр. Враца, Източна промишлена 
зона, леярна за черни метали 1 1

7 „Технос” ООД, гр.София, р-н 
"Илинден", бул."Вълчо Иванов" 
№28, бл. 353-Б-90

„Технос” ООД, гр.Враца, кв."Кулата", парцел 
№7, рециклиране на отпадъчни метали 1 1

8 „България Интернешънъл 2010” 
ЕООД, гр. Враца, жк „Дъбника”, 
бл.20, вх. Б, ет. 3, ап. 35

гр.Враца, община Враца, кв. „Източна 
промишлена зона“, УПИ 12259.1027.277, 
оползотворяване на ИУГ

1 1

9 „Кастех-БГ” ООД,,  гр.Монтана, ул. 
„Никола Вапцаров”№12 

гр. Враца,  ул. „Илинден” №2а, 
оползотворяване на черни метали 1 1

10 "АСК БУЛ"ООД, гр.Враца, 
ул."Христо Ботев" №118

"АСК БУЛ"ООД, гр.Мездра, ул."Брусенско 
шосе" №1, инсталация за обезводняване на 
отпадни нефтопродукти

1 1

11 “Хидротекс” ЕООД, гр.Мездра, ул. 
"Цанко Церковски" №48

“Хидротекс” ЕООД, гр.Мездра, ул. "Цанко 
Церковски" №48, производство на 
пластмасови тръби

1

Справка 4.2. Обекти,подлежащи на контрол по отношение на изпълнение на изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци (обн.H ДВH бр. 83 от 2004 г.)H в т. ч. Плановете за привеждане на съществуващите депа за отпадъци 
в съответствие с Наредбата

№ по 
ред

наименование на обект, населено място, 
дейност  ІІ. трим. ІV.трим.І.трим. ІІІ. трим.

Брой на 
проверк

ите

наименование на фирмата (ЮЛ, 
ЕТ), седалище и адрес на 

управление
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12 “Гарант”АД-гр. Бяла Слатина, ул. 
"Индустриална зона" №2

“Гарант”АД-гр. Бяла Слатина, ул. 
"Индустриална зона" №2, производство на 
хидравлични елементи за машиностроенето

1 1

13 „Акет Пласт” ООД, гр.Бяла Слатина, 
ул. "Търнавска" №42

„Акет Пласт” ООД, гр.Бяла Слатина, ул. 
"Търнавска" №42, предварително третиране и 
рециклиране на отпадъци от пластмаса

1 1

14 “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр.Козлодуй, 
Зона АЕЦ

“АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр.Козлодуй, Зона 
АЕЦ, производство на електроенергия, Депо 1 1

15 “Адонис” ООД, гр. Враца, ул. 
"Иванка Ботева" №3 – 

“Адонис” ООД, гр.Криводол, местност 
"Леонкиевото", леярна  1 1

16 “Вария ”АД, гр.София, ул."Камен 
Андреев" №36

“Вария ”АД, гр.Роман, преработка на 
вторична пластмаса 1 1

17 “Техарт Комерс” ЕООД, гр.Мизия, 
Индустриална зона(площадка на 
бивш КЦХ)

“Техарт Комерс” ЕООД, гр.Мизия, 
Индустриална зона(площадка на бивш КЦХ), 
цех за екобрикети и екопелети от дървесни 
отпадъци

1 1

18 "Екопроект"ООД, гр.Враца, м-ст 
"Пискавец"

Регионално депо за ТБО Враца – Мездра, гр. 
Враца, м. Пискавец 1 1

19 Община Оряхово, гр.Оряхово, 
ул."Андрей Чапразов" №15

РДНО-Оряхово-Мизия в м-ст "Марков баир", 
земл. на гр.Оряхово 1 1

20 „Българска леярна”ООД, гр.Враца, 
ул "Околчица" №2

„Българска леярна” ООД, гр. Враца, Източна 
промишлена зона, леярна за черни метали 1 1

21 "Екотайър"ООД, гр.София, район
Оборище, ул. „Васил Левски”№103,
ет.2

"Екотайър"ООД,гр.Криводол, УПИ 1, кв.159 
оползотворяване на ИУГ 1 1

22 “Метизи”АД, гр.Роман, 
Индустриална зона 1

“Метизи”АД, гр.Роман, шламохранилище
1 1

23 "БКС" ЕООД, гр. Враца, 
ул."Стефанаки Савов" №7

Депо за строителни отпадъци на гр.Враца, м-
ст "Умарски бряг", кв."Бистрец" 1 1

24 ОбП"Чистота и Озеленяване", 
гр.Мездра, ул."Христо Ботев" №27

Депо за строителни отпадъци на гр.Мездра, м-
ст "Рудината" 1 1
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25 Община Мездра, гр.Мездра, 
ул."Христо Ботев" №27

Спряно от експлоатация депо за БО, 
гр.Мездра 1 1

26 Община Оряхово, гр.Оряхово, 
ул."Андрей Чапразов" №15

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Табията", гр. Оряхово 1 1

27 ОбП"Комунални дейности" - 
Козлодуй, гр.Козлодуй, ул.”Христо 

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Валя Лунга", гр. Козлодуй 1 1

28 Община Криводол, гр.Криводол, 
ул."Освобождение" № 13

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Тепето", гр.Криводол 1 1

29 Община Роман, гр.Роман, 
бул."Христо Ботев" №132-136

 Депо за БО в м-ст "Вълчов дол", гр.Роман
1 1

30 Община Мизия, гр.Мизия, 
ул."Георги Димитров" №25-27

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"През ушите", гр.Мизия 1 1

31
ОбП"Чистота и озеленяване" - Бяла 
Слатина, гр.Бяла Слатина, 
ул.“Христо Ботев” № 9 

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-ст 
"Любомир", гр.Бяла Слатина 1 1
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1

“Холсим EБългария)” АДI с. Б. 
ИзворI общ.Враца

“Холсим EБългария)” 
АДI с. Б. ИзворI  завод 
за производство на 
цимент

1 1

2

“Вратица-Враца”АДI ул. 
"Индустриална" №TI гр. Враца

“Вратица-Враца”АДI 
гр. ВрацаI инсталация 
за предварителна 
обработка и багрене на 
текстил

1 1

3

“Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI бул. 
"Васил Кънчов" №TO

“Ивагус” ЕООДI 
кланица и цех за 
месопреработкаI 
гр.ВрацаI ул. 
"Криводолско шосе"

1 1

4

“Лалов и Вачев” ЕООДI гр. 
СофияI бул. "Проф. Цветан 
Лазаров" №1PI ет.PI офис PM1

“Лалов и Вачев” 
ЕООД - цех за 
месопреработка - гр. 
ВрацаI Хранително-
вкусова зона

1 1

5

„Млечен Рай – O”ООД I 
гр.СофияI ул. "Добруджански 
край" №1I вх. АI ет.RI ап.1P

„Млечен Рай – O”ООДI 
кв. БистрецI гр. ВрацаI 
предприятие за 
млекопреработка

1 1

ОБЩИНА ВРАЦА

наименование на фирмата (ЮЛ, 
ЕТ), седалище и адрес на 

управление

наименование на обект, 
населено място, дейност ІV.тримесечие

Справка 4.3. ОбектиH подлежащи на контрол по отношение на изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки

№ по 
ред І. тримесечие  ІІ. тримесечие ІІІ. тримесечиеБрой на 

проверките
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6

“Консорциум 
Агробизнес”ЕООДI гр. Враца 
Хр Смирненски 6I 

“Консорциум 
Агробизнес”ЕООДI гр. 
Враца Хр Смирненски 
6I мелница

1 1

7

СД „Дигант - Димитров 
Григоров”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Екзарх Йосиф" №1P 

СД „Дигант - 
Димитров Григоров” 
ООДI с. ДевенеI 
мелница

1 1

8

ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. 
Добрилова”I гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. OMI вх. ЖI ап. 1RT

ЕТ “Екопродукт – 
Мегия Б. Добрилова”I 
ул. "Илинден" №1I 
предприятие за 
млекопреработка

1 1

9

„Премиер ТМ”ООДI гр.ВрацаI 
ул. "Илинден" №O

„Премиер” ООДI гр. 
ВрацаI ул. "Илинден" 
№OI Цех за бутилиране 
на олио

1 1

10

”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Шипка" №1

”Дани-1” ООДI гр. 
ВрацаI ул. "Шипка" 
№1I цех за преработка 
на птиче месо

1 1

11

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. 
ВрацаI ул. "Братя Миладинови" 
№18I ап. T

ЕТ “М – Инженеринг”I 
гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI 
производство на ПРЗ 1 1
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12

“Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI 
ул. "Илинден" №4

“Беана-Враца”ООДI 
гр.ВрацаI ул. 
"Илинден" №4I 
производство на 
безалкохолни напитки

1 1

13

ЕТ”Нивего”I с.ЧиренI общ. 
ВрацаI ул. "Георги Димитров" 
№1R

ЕТ ”Нивего”I с.ЧиренI 
общ. ВрацаI м. ТиквенI 
предприятие за 
млекопреработка

1 1

14

ЕТ “Орбита-Н”I гр.ВрацаI м. 
Турканица

ЕТ “Орбита-Н”I гр. 
ВрацаI м. ТурканицаI 
цех за месопреработка 1 1

15

„Грифон турс”ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "Екзарх Йосиф" №T9I вх. БI 
ап. P1

„Грифон турс” ЕООДI 
гр. ВрацаI кв. БистрецI 
цех за производство на 
вино

1 1

16

“Лион” ООДI гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. 19I вх. ДI ет. 1I 
ап. TT

“Лион” ООДI гр. 
ВрацаI бул. 
"Демокрация" №16I 
обект за бърза закуска

1 1

17

“Кристена” ЕООДI гр. ВрацаI 
ж.к. "Дъбника" бл. 4RI ап. 11

“Кристена” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. "Никола 
Войводов" №19I бърза 
закуска

1 1

18 ЕТ "Альоша Алипиев"I гр. 
ВрацаI бул. Демокрация OM

ЕТ "Альоша 
Алипиев"I гр. ВрацаI 
месопреработвателен 

цехI ул. Вежен O

1 1
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19

ЕТ "Иво - Цвет - Снежана 
Христова"I гр. ВрацаI ул. "Ген. 
Леонов" №ROI ап. P

ЕТ "Иво - Цвет - 
Снежана Христова"I 
гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника" до бл. P9I 
производство на боза

1 1

20

„Полинеза” ЕООДI гр. ВрацаI 
ж.к. "Дъбника"I бл. T вх. АI ап. 
1M

„Полинеза” ЕООДI 
гр.ВрацаI ул. "Драган 
Цанков" №6I 
производство на 
майонеза и конфитюр

1 1

21

„Наслада MO” ООДI гр. ВрацаI 
ул. "Стоян Заимов" №OOI вх. АI 
ап. 9 

„Наслада MO” ООДI 
гр.ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №OOI 
производство на 
сладкарски изделия

1 1

22

ЕТ „Цено Петров”I гр.ВрацаI ул. 
"Петропавловска" №R6

ЕТ „Цено Петров”I 
гр.КриводолI ул. 
"Васил Левски"I 
производство на 
сладкарски изделия

1 1

23
„Кампино”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Подбалканска" №6T

„Кампино”ООДI гр. 
ВрацаI ул. "Гурко" 
№1TI сладкарски цех

1 1

24

„Житара”ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Георги Апостолов" №6M 

„Житара”ООДI гр. 
Враца I Източна 
промшлена зонаI ул. 
"Георги Апостолов" 
№6MI производство на 
брашно и хляб

1 1
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25

ЕТ „Зайка-Ци-Любомир 
Младенов”I гр. ВрацаI ул. "Ген. 
Леонов" №ROI ап. P

ЕТ „Зайка-Ци-
Любомир Младенов”I 
гр. ВрацаI ж.к. 
"Сениче"I 
производство на хляб

1 1

26

ЕТ”Емил Рангелов”I гр. ВрацаI 
ул. "Васил Кънчов" №O6I ап. R

ЕТ”Емил Рангелов”I 
гр. ВрацаI ул. "Хр 
Смирненски" 4I 
кулинарна 
работилница

1 1

27

ЕТ”Любо-М-Любомир 
Тодоров”I гр.ВрацаI бул. 
"Демокрация" №O9

ЕТ ”Любо-М-
Любомир Тодоров”I 
гр. ВрацаI ул.  
"Кетхудова" №1I 
бистро - пицария

1 1

28

„Метал Къмпани”ООДI гр. 
ВрацаI ул. "Подбалканска" 
№1O8I  производство на салатиI 
сандвичи

„Метал 
Къмпани”ООДI гр. 
ВрацаI ул. "Драган 
Цанков" №6I 
производство на 
готови храни

1 1

29

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - 
Надежда Йосифова"I гр. ВрацаI 
ул. "Морава" №1M

ЕТ "Любомир 
Йосифов - НТ - 
Надежда Йосифова"I 
гр. ВрацаI ул. 
"Морава" №1MI 
продажба на 
авторепаратурни бои и 
лакове

1 1
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30

„Голдън Нутс” ООДI  ВрацаI 
Стоян Заимов 1I  производство 
на печени и пакетирани ядки

„Голдън Нутс” ООДI 
кв Бистрец ВрацаI цех 
за пакетиране на ядки 1 1

31

ЕТ”Огнян Тодоров” с. 
ЗгориградI ул Георги Димитров 
84

ЕТ”Огнян Тодоров” с. 
ЗгориградI ул Георги 
Димитров 84I 
производство на хляб 
и закуски

1 1

32

ЕТ "Цветогор - Цветан 
Горанов"I гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. O9I вх. АI ап. 1M

ЕТ Цветогор - Цветан 
Горанов"I с. Голямо 
БабиноI общ. 
КриводолI 
производство на хляб 
и закуски

1 1

33 ЕТ "Дани OMMT"I с.ЗгориградI ул. 
Г.Димитров 81

ЕТ "Дани OMMT"I 
с.ЗгориградI ул. 
Г.Димитров 81I 
сладкарски цех

1 1

34

“Абрис” ООДI гр. ВрацаI ул. 
"Спортна" №P

“Абрис” ООД -  гр. 
ВрацаI ул. "Илинден"I 
производство на 
гасена вар и хоросан

1 1

35

ЕТ “Трибали ПИ Пламен 
Петков”I гр.ВрацаI ул "Огоста"  
№T 

ЕТ “Трибали ПИ 
Пламен Петков”I 
гр.ВрацаI ул Огоста TI 
търговец на едро на 
бои и лепила

1 1
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36

 „Диана 94”ЕООДI гр. ВрацаI ул. 
"Климент Охридски" №14I ап. 4

„Диана 94”ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. "Драган 
Цанков" №1 до 6I цех 
за пакетиране на 
малограмажна захар

1 1

37

СД "Арабика - Пешков и 
Василеви"I гр. ВрацаI ул. 
"Вихрен" №O

СД "Арабика- Пешков 
и Василеви"I гр. 
ВрацаI ул. "Вихрен" 
№OI цех за 
месопреработка и 
месоразфасовка

1 1

38

ЕТ "МИП - Г. Димитров"I гр. 
ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл. TI вх. 
Е ап. 1OP

ЕТ "МИП - Г. 
Димитров"I с. Бели 
ИзворI производство 
на безалкохолни 
напитки

1 1

39 "М-Трейдинг" ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. Хр.Ботев 41

"М-Трейдинг" ЕООДI 
гр. ВрацаI ул. Хр.Ботев 
41I химическо чистене

1 1

40

"Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "Хр. Ботев" №1O4

"Дона OMM9" ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. "Георги 
Раковски" №41I ателие 
за хим чистене

1 1

ОБЩИНА МЕЗДРА
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41

“Ню текс”АДI гр. СофияI ул. 
"Джеймс Баучър" №116 

“Ню текс”АДI гр. 
МездраI ул. "Христо 
Ботев" №9MI 
производство на 
текстил

1 1

42

“Дан - Стел”ООДI с.ЗвериноI 
ул."Никола Войковски" №1

“Дан - Стел”ООДI 
с.ЗвериноI ул."Никола 
Войковски" №1I цех за 
преработка на дървен 
м-л за 
месопреработването

1 1

43

“Вархим”ЕООДI гр.МездраI 
ул."Христо Ботев" №R6

“Вархим”ЕООДI ХЦ 
гара ЧерепишI 
производство на 
хидратна вар 

1 1

44

“Лана Мел”ООДI гр.ВрацаI 
бул."Демокрация" №1T

“Лана Мел”ООДI 
гр.МездраI мелница за 
производство на 
брашно и трици

1 1

45
ЕТ”Централкомерс”I гр.МездраI 
ул."Пейо Яворов" №T

ЕТ”Централкомерс”I 
с.МоравицаI 
месопреработване

1 1

46

„Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI 
ул."Искър" №4

„Людал OM1M” ЕООДI 
с.ЗвериноI ул."Искър" 
№4I производство на 
бестазбестови 
фрикционни изделия 
(накладки)

1 1
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47

„Олива Инвест”ЕООДI гр. 
МездраI ул."Брусенско шосе" 
№P

„Олива Инвест”ЕООДI 
гр. МездраI 
ул."Брусенско шосе" 
№PI цех за бутилиране 
на олио

1 1

48

ПК „Труд”I гр.МездраI 
ул."Христо Ботев" №O9

ПК „Труд”I гр.МездраI 
ул."Христо Ботев" 
№O9I производство на 
хляб и боза

1 1

49

„Хаджикостови”ООДI 
гр.МездраI ул."Св.Св. Кирил и 
Методи" №4P

„Хаджикостови”ООДI 
гр.МездраI ул."Св.Св. 
Кирил и Методи" 
№4PI производство на 
хляб и хлебни изделия

1 1

50

"Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI 
ул."Хаджи Димитър" №R

"Скай клуб"ООДI 
с.ТипченицаI 
ул."Смильовец" №RI 
винарска изба

1 1

51

“М и М” ЕООДI гр. МездраI ул. 
"Христо Ботев" №61

“М и М” ЕООДI 
производство на хляб 
и мелница в гр. 
Криводол

1 1

52

ЕТ"Мирослав Илиев - Миро"I 
обл.ПлевенI с.Горни ДъбникI 
ул."Петър Берон" №1

ЕТ"Мирослав Илиев - 
Миро"I с. Горна 
КременаI мелница за 
производство на 
брашно и трици

1 1

53 Винарна с.ЛикI общ. Мездра Винарна с.ЛикI общ. 
Мездра 1 1
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54

“Вега Стар”ЕООДI гр.Б. 
СлатинаI ул. "Промишлена 
зона"

“Вега Стар”ЕООДI 
гр.Б. СлатинаI ул. 
"Промишлена зона"I 
консервиране на 
плодове и зеленчуци

1 1

55

“Белпред” АД-гр.Бяла СлатинаI 
ул. "Индустриална" №O

“Белпред” АД-Бяла 
СлатинаI ул. 
"Индустриална" №OI 
производство на 
кардни прежди

1 1

56
ЕТ “ФОЛК P”I гр. СофияI ж. к. 
"Красна поляна" бл. OMTI вх. АI 
ап. P

ЕТ “ФОЛК P”I с. 
ВранякI цех за топено 
сирене

1 1

57

"АПЕ OMM1" ООДI с.ГаличеI 
общ. Бяла Слатина

АПЕ OMM1 ООДI 
с.ГаличеI общ. Бяла 
СлатинаI извън 
регулацияI мелница

1 1

58

“Милве”АДI гр. Бяла СлатинаI 
ул. "Промишлена зона"

“Милве”АДI с. 
ТърнакI общ. Бяла 
СлатинаI производство 
на готови лекарствени 
форми

1 1

59

„Папас Мел” ЕАД  гр. ЯмболI 
ул. "Запад" №61

„Папас Мел” ЕАД1 гр. 
Бяла СлатинаI 
"Индустриална зона"I 
мелница

1 1 1

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА Б. СЛАТИНА
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60

ЕТ”ТОМИ-91-З”I гр.ОряховоI 
ул."Неофит Рилски" №1R

ЕТ”ТОМИ-91-З”I 
гр.ОряховоI 
производство на хляб 
и закуски

1 1

61

ЕТ”Браз - Петър Иванов”I 
гр.ОряховоI ул."Сергей 
Румянцев" №O4

ЕТ”Браз - Петър 
Иванов”I гр.ОряховоI 
шивашки изделия 1 1

62

ЕТ”Скорнион P6”I гр.ОряховоI 
ул."Христо Смирненски" №P6

ЕТ”Скорнион P6-
Светлозар Василев 
Николов” - 
производство на хляб

1 1

63

"Бургозоне" ЕООДI гр. СофияI 
район Красно селоI бул. "Цар 
Борис ІІІ-ти №1O4ВI вх. АI ап.1O

"Бургозоне" ЕООДI с. 
ЛесковецI винарна и 
хотелски комплексI 
производство на вино 
и хотелиерство

1 1

64

“Яйца и птици”АДI гр.МизияI 
Промишлена зона

“Яйца и птици”АДI  
гр.Козлодуй Eм-ст 
"Мерите" в ПИ 
№PTT98.R11.T)I 
интензивно 
отглеждане на 
кокошки-носачки

1 1

65

СД „Русил-Борисова и 
Борисов”I гр.КозлодуйI 
ул."Христо Ботев" №1R4

СД „Русил-Борисова и 
Борисов”I 
гр.КозлодуйI цех за 
производство на боза 
и безалкохолни 
напитки

1 1

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
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66

ЕТ”Зорница – Митко Попов”I 
гр.КозлодуйI ул."Освободител" 
№49

ЕТ”Зорница – Митко 
Попов”I гр.КозлодуйI 
цех за производство на 
хляб

1 1

67

ПК “Козлодуйски бряг”I 
гр.КозлодуйI ул."Васил 
Коларов" №1

ПК “Козлодуйски 
бряг”I гр.КозлодуйI 
цех за производство на 
хляб

1 1

68
"Вимдекс"ЕООДI гр.КозлодуйI 
ул."Освободител" №R

"Вимдекс"ЕООДI 
гр.КозлодуйI 
супермаркет

1 1

69

ЕТ”Орион Делта”I с.ХърлецI 
ул."Любен Каравелов" №1M4

ЕТ”Орион Делта”I 
с.ХърлецI цех за 
производство на хляб 
и закуски

1 1

70

”Хаджийски и фамилия” ЕООДI 
с.ГрадешницаI общ.Криводол

”Хаджийски и 
фамилия” ЕООДI 
с.ГрадешницаI 
общ.КриводолI 
предприятие за 
млекопреработка и 
парова централа

1 1 1

71

ЕТ „Георги Апостолов-К”I гр. 
КриводолI ул. "Гаврил Генов" 
№6

ЕТ „Георги Апостолов-
К”I гр. КриводолI ул. 
"Гаврил Генов" №6I 
производство на хляб 
и хлебни изделия

1 1

72 “М. Веселинов” I гр. МездраI ул. 
"Христо Ботев" №61

“М. Веселинов”I гр. 
КриводолI мелница 1 1

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
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73

ЕТ “Тошко Тодоров”I гр. ВрацаI 
ж.к. "Дъбника"I бл.P6I вх. ВI 
ет.6I ап.61

ЕТ “Тошко Тодоров”I 
с. КраводерI цех за 
преработка на птиче 
месо

1 1

74

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина 
Томова”I гр.КриводолI ул. 
"Ивайло" №1

ЕТ “Млечен пулс-9R-
Цветелина Томова”I 
гр.КриводолI ул. "В. 
Левски"I предприятие 
за млекопреработка

1 1

75

 “АГРОСТИЛ-M6”ЕООДI 
с.ГрадешницаI ул. "Мир" №P9

“АГРОСТИЛ-
M6”ЕООДI 
с.ГрадешницаI цех за 
производство на олио

1 1

76

 ЕАДI гр. СофияI ж. к. "Красно 
село"I ул. "Пирински проход" 
№PT

“Топила Груп” ЕАДI с. 
РакевоI предприятие 
за млекопреработка 1 1

77 “Хели OMM1”ЕООДI гр. Враца “Хели OMM1”ЕООДI 
цех с.Ракево 1 1

78

“Яйца и птици” АДI гр. МизияI 
"Индустриална зона

“Яйца и птици” АДI 
гр. МизияI инсталация 
за интензивно 
отглеждане на птици 1 1

ОБЩИНА МИЗИЯ
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79

“Скът-Мизия”АДI гр. МизияI 
ул. "Д. Чергарска" №1

“Скът-Мизия”АДI гр. 
МизияI ул. "Д. 
Чергарска" №1I 
предприятие за 
производство на 
брашно

1 1

80

“Текон Инвест” АДI гр. Велико 
ТърновоI ул. "Велики Преслав" 
№ 4

“Текон Инвест” АДI 
гр. МизияI площадка 
на бивш КЦХI 
производство на 
тетрадки

1 1

81
ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”I 
с. Борован

ЕТ „Биоген – Пламен 
Иванов”I с. БорованI 
мелница

1 1

82

„Димитър Първанов” ЕООДI гр. 
ВрацаI бул. Никола Войводов" 
№P6

цех за месопреработка 
„Димитър Първанов” 
ЕООДI  с. МалорадI 
общ. БорованI ул."Хр. 
Ботев" №PM

1 1

ОБЩИНА БОРОВАН
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1

“Холсим 
(България)” 
АДI с. Б. 
ИзворI 
общ.Враца

“Холсим 
(България)” АДI с. 
Б. ИзворI  завод за 
производство на 
цимент

1 1 1 1 1

2

“Вратица-
Враца”АДI ул. 
"Индустриална
" №TI гр. Враца

“Вратица-
Враца”АДI гр. 
ВрацаI инсталация 
за предварителна 
обработка и 
багрене на 
текстил

1 1 1

1

3

СВ”Феникс” 
ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. 
"Иванка 
Ботева" №OO I 
ет. P

СВ”Феникс” 
ЕООДI с. 
МраморенI 
инсталация за 
интензивно 
отглеждане на 
птици 1 1 1 1

1

4

“Й. 
Кръстителски – 
Джордан OMM1” 
ЕООДI ул. 
"Алеко 
Константинов" 
№O гр.ВрацаI 
общ.Враца

“Й. Кръстителски 
– Джордан OMM1” 
ЕООДI ул. 
"Тектилец" №RI 
гр. ВрацаI 
площадка за 
изкупуванеI 
съхранение и 
търговска дейност 
с отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

5

“Центромет” 
АДI гр. ВрацаI 
ул. "Никола 
Вапцаров" №9 

"Центромет” АДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Никола 
Вапцаров" №9I 
леярна за черни 
метали 1 1 1 1 1
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6

“Враца-Старт” 
АДI гр. ВрацаI 
ул. "Шипка" 
№O

“Враца-Старт” 
АДI гр.ВрацаI ул. 
"Шипка" №OI 
леярна на черни 
метали 1 1 1 1 1

7

“Автобусни 
превози”I гр. 
ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" 
№6P

“Автобусни 
превози”I гр. 
ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №6PI 
пътнически 
превози

1 1 1 1 1 1

8

РДНО Враца – 
МездраI ул. 
"Георги 
Апостолов" 
№1P

РДНО Враца – 
МездраI гр. ВрацаI 
м. Пискавец

1 1 1 1

9

“O –ри юни”I 
ул. "Христо 
Смирненски" 
№OI гр. Враца

“O –ри юни”I ул. 
"Христо 
Смирненски" №OI 
гр. ВрацаI 
производство на 
калъпи за 
обувната 
промишленост 1 1 1 1

10

“ВРЗ Вола” 
ЕАДI гр. 
ВрацаI 
ул."Илинден" 
№16

“ВРЗ Вола” ЕАДI 
гр. ВрацаI 
производство на 
метални 
конструкции за 
енергетиката 1 1 1 1

11

"Мотор" АДI 
гр. ВрацаI бул. 
Хр. Ботев RM

"Мотор" АДI гр. 
ВрацаI бул. Хр. 
Ботев RMI 
производство на 
резервни части

1 1 1 1
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12

"Ромтекс-P ЕС" 
ООД гр. ВрацаI 
ул. Илинден P

"Ромтекс-P ЕС" 
ООД гр. ВрацаI 
ул. Илинден PI 
производство на 
електронни 
продукти 1 1 1 1

13

„ЗММ-Враца” 
АДI гр. ВрацаI 
ул."Илинден" 
№1O

„ЗММ-Враца” АДI 
гр. ВрацаI 
производство на 
металорежещи 
машини

1 1 1 1

14

“РТР” ООДI гр. 
ВрацаI ул. 
"Алеко 
Константинов" 
№11I ап. O

“РТР” ООДI гр. 
ВрацаI Източна 
промишлена зонаI 
леярна за черни 
метали 1 1 1 1 1

15

„Анди”ЕООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Екзарх 
Йосиф" 6RI вх. 
ВI ап. PR

„Анди”ЕООДI 
гр.ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I срещу 
КАТI автосервиз

1 1 1 1 1 1

16

СД ”Тостор”I 
гр. ВрацаI ул. 
"Хр. Ботев" P1I 
вх А ап 1

СД ”Тостор”I с. 
Руска БялаI общ. 
МездраI м. 
ПясъкаI събиране 
и съхранение на 
хартиени и 
пластмасови 
отпадъци

1 1 1 1 1

17

„Чех 
Пласт”ООДI 
гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. 
6PI вх. АI ап. 6

„Чех Пласт” ООДI 
гр. ВрацаI 
Източна 
промишлена зонаI 
производство на 
дограма

1 1 1 1
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18

„Българска 
леярна”ООДI 
гр.ВрацаI ул 
"Околчица" №O

„Българска 
леярна” ООДI гр. 
ВрацаI Източна 
промишлена зонаI 
леярна за черни 
метали

1 1 1 1 1

19

“Металкоминве
ст” ЕООДI 
гр.ВрацаI ул. 
"Илия 
Кръстеняков" 
№ 14I ап. 4T

“Металкоминвест
” ЕООДI гр. 
ВрацаI Западна 
промишлена зонаI 
събиранеI 
съхранение и 
търговия с 
метални отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20

„Ровотел 
Стийл”I гр. 
СофияI район 
Нови ИскърI 
кв. КурилоI ул. 
"Кременица" 
№O

„Ровотел Стийл”I 
гр. ВрацаI 
Източна 
промишлена зонаI 
събиранеI 
съхранение и 
търговия с 
метални отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

21

„Акумитрейд”Е
ООДI гр. 
ВрацаI ул 
"Вестителя" № 

„Акумитрейд”ЕО
ОДI гр. ВрацаI  ул. 
"Илинден" №4I 
автоцентър 1 1 1 1 1

22

“Металтранс 
OMMR” ЕООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Хан Аспарух" 
№O4 

“Металтранс 
OMMR” ЕООДI гр. 
ВрацаI 
Промишлена зона 
ул. "Шипка"I 
събиранеI 
съхранение и 
търговия с 
метални отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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23

“АЖМ-Груп “ 
ЕООД гр. 
ВрацаI ул 
"Георги 
Апостолов" №8

“АЖМ-Груп “ 
ЕООД гр. ВрацаI 
ул "Георги 
Апостолов" №8I 
събиранеI 
съхранение и 
търговия с 
метални отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

24

“Екорек 
България” 
ЕООДI с.Бели 
ИзворI община 
Враца

“Екорек 
България” ЕООДI 
с.Бели ИзворI 
община ВрацаI 
транспорт на 
отпадъци

1 1 1 1 1 1

25

ЕТ “Автоойлс-
Петко Петков”I 
гр.ВрацаI ул. 
"Трайко 
Китанчев" №T

ЕТ “Автоойлс-
Петко Петков”I 
гр.ВрацаI ул. 
"Васил Кънчов" 
№1OOI автосервиз

1 1 1 1 1 1

26

“ПГ OMMO” 
ЕООД гр. 
ВрацаI ул. 
"Илия 
Кръстеняков" 
№16I вх. ВI ап. 
T1

“ПГ OMMO” ЕООД 
гр. ВрацаI 
Оряховско шосеI 
автосервиз

1 1 1 1 1

27

‘Боди М 
Травъл’ OOД 
гр. ВрацаI ул. 
"Полковник 
Кетхудов" №PP

‘Боди М Травъл’ 
OOД гр. ВрацаI 
ул. "Илинден"I 
транспортни 
услуги

1 1 1 1 1
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28

“Автотранс” 
ЕООД 
гр.ВрацаI 
Източна 
промишлена 
зона

“Автотранс” 
ЕООД гр.ВрацаI 
Източна 
промишлена зонаI 
автосервиз

1 1 1 1 1

29

“ИВД – Ауто” 
ЕООДI 
гр.СофияI ул. 
"Нишава"I 
№1MR

“ИВД – Ауто” 
ЕООДI гр.ВрацаI 
ж.к. "Дъбника"I 
при бл. 1PI 
автосервиз 1 1 1 1 1

30

“БКС ВрацаI 
ЕООДI 
гр.ВрацаI ул. 
"Георги 
Апостолов" 
№1P

“БКС ВрацаI 
ЕООДI 
територията на 
общ. ВрацаI 
събиране и 
транспорт на 
битови отпадъци 1 1 1 1

31

“Тошев М 6P” 
ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. 
"Илинден" 
№1M

“Тошев М 6P” 
ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "Илинден" 
№1MI мебелен цех

1 1 1 1

32

“Атамар”ООД 
общ. ВрацаI с. 
ПаволчеI ул. 
"Хр Ботев" № 

“Атамар”ООД с. 
ПаволчеI ул. 
"Батак"I мебелен 
цех 1 1 1 1

33

“Булгартрансга
з” ЕАДI гр. 
СофияI ж.к. 
"Люлин O"I ул. 
"Панчо 
Владигеров" 
№66

“Булгартрансгаз” 
ЕАДI с. ЧиренI 
общ. ВрацаI 
преносI транзитен 
пренос и 
съхранение на 
природен газI и 
ведомствена 
бензиностанция

1 1 1 1 1
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34

“Сорт Ресурс” 
ЕООДI 
гр.ВрацаI 
Хранително-
вкусова зона

“Сорт Ресурс” 
ЕООДI гр. ВрацаI 
Хранително-
вкусова зонаI 
събиране и 
транспорт на 
хартиени и 
пластмасови 
отпадъци 1 1 1 1 1

35

"Вега MP" 
ЕООДI 
гр.ВрацаI 
ж.к.Дъбника 
бл1PI вх.ЖI 
ап.188

"Вега MP" ЕООДI 
гр.ВрацаI 
ж.к.Дъбника бл1PI 
вх.ЖI ап.188I 
леярна за цветни 
метали 1 1 1 1 1

36

“Чимбидиум” 
ЕООДI гр. 
ВрацаI бул. 
"Мито Орозов" 
№6T

“Чимбидиум” 
ЕООДI гр. ВрацаI 
бул. "Мито 
Орозов" №6TI 
шивашко 
предприятие 1 1 1 1

37

“Враца-Стил” 
АДI гр. ВрацаI 
бул. "Мито 
Орозов" №6R

“Враца-Стил” АДI 
гр. ВрацаI бул. 
"Мито Орозов" 
№6RI шивашко 
предприятие

1 1 1 1

38

„Софи” ООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Веслец" №14I 
ап. R

„Софи” ООДI гр. 
ВрацаI Западна 
промишлена зонаI 
производство на 
спирачни 
накладки

1 1 1 1

39

“Сирена Стил” 
ООДI гр. 
ВрацаI ул. 
"Константин 
Фотинов"I №OI 
вх. Б ап. 8

“Сирена Стил” 
ООДI гр. ВрацаI 
ул. "Мито 
Орозов" №O8I 
шивашко 
предприятие 1 1 1 1
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40

ЕТ “Надя 
Гладнишка”I 
гр. ВрацаI ул. 
"Васил 
Кънчов" № 1OM

ЕТ “Надя 
Гладнишка”I гр. 
ВрацаI ул. "Васил 
Кънчов" № 1OMI 
дървообработващ
о предприятие

1 1 1 1

41

ИНКОМС ЕСТ 
“Милин камък” 
АДI гр. ВрацаI 
ул. "Мито 
Орозов" №18

ИНКОМС ЕСТ 
“Милин камък” 
АДI гр. ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" 
№18I производсво 
на метални и 
дървени изделия 
по поръчка

1 1 1 1

42

ЕТ „КАМ-
Никола 
Стойков”I гр. 
СофияI район 
ТриадицаI ж.к. 
"Гоце Делчев"I 
бл. OR1I вх. ГI 
ап. T4

ЕТ „КАМ-Никола 
Стойков” I гр. 
ВрацаI 
ул."Шипка" №TI 
производство на 
мебели

1 1 1 1

43

“Екобулсорт” 
ЕАДI гр. 
СофияI район 
ЛюлинI 
ул."Банско 
шосе" №1P

“Екобулсорт” 
ЕАДI гр. ВрацаI 
Хранително-
вкусова зонаI 
събиране и 
транспорт на 
хартиени и 
пластмасови 
отпадъци

1 1 1 1 1
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44

“Р.Б.О.” ООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Мито Орозов" 
№T9

“Р.Б.О.” ООДI гр. 
ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №T9I 
шивашко 
преприятие 1 1 1 1

45

“Галакси 
Плаза”ЕООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Георги 
Пенчев" №1

“Галакси Плаза” 
ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "Георги 
Апостолов" №6MI 
производсво на 
метални и 
дървени изделия 
по поръчка

1 1 1 1

46

“Косаня” 
ЕООДI гр. 
МизияI ул. 
"Георги 
Димитров" 
№O9

“Косаня” ЕООДI 
гр.ВрацаI Източна 
промишлена зонаI 
събиранеI 
съхранение и 
търговия с 
метални  
отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

47

„Ново 
Химко”АДI гр. 
ВрацаI Източна 
промишлена 
зонаI 
Мездренско 
шосе

„Ново Химко” 
АДI гр. ВрацаI 
Източна 
промишлена зонаI 
Мездренско шосе

1 1 1 1

48

„Технос” ООДI 
гр.СофияI р-н 
"Илинден"I 
бул."Вълчо 
Иванов" №O8I 
бл. PRP-Б-9M

„Технос” ООДI 
гр.ВрацаI 
кв."Кулата"I 
парцел №TI 
рециклиране на 
отпадъчни метали

1 1 1 1 1
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49

"Вето-Маркет” 
ЕООДI гр. 
ВрацаI Западна 
промишлена 
зона

"Вето-Маркет” 
ЕООДI гр. ВрацаI 
Западна 
промишлена зонаI 
мебелен цех

1 1 1 1

50

“Тролейбусен 
транспорт”ЕО
ОДI гр. Враца

“Тролейбусен 
транспорт”ЕООДI 
гр. ВрацаI източна 
промишлена зонаI 
тролейбусен 
превоз

1 1 1 1 1

51

“ЧЛК Инвест” 
ООДI гр.ВрацаI 
ул."Мито 
Орозов" №O8

“ЧЛК Инвест” 
ООДI гр.ВрацаI 
ул."Мито Орозов" 
№O9I метало и 
дървообработване

1 1 1 1

52

„БДМ Ауто”I 
гр.ВрацаI 
жк."Медковец"
I ул."Стефанка" 
№T

„БДМ Ауто”ООДI 
гр.ВрацаI 
ул."Криводолско 
шосе"I 
автосервизна 
дейност

1 1 1 1 1

53

„България 
Интернешънъл 
OM1M” ЕООДI 
гр. ВрацаI жк 
„Дъбника”I 
бл.OMI вх. БI ет. 
PI ап. PR

„България 
Интернешънъл 
OM1M” ЕООДI 
гр.ВрацаI кв. 
„Източна 
промишлена 
зона“I УПИ 
1OOR9.1MOT.OTTI 
оползотворяване 
на ИУГ 1 1 1 1 1 1

268



54

ЕТ „Георги 
Костов 
OMM4”община 
ВрацаI с. 
ЗгориградI п.к. 
PM4OI ул. 
„Васил Левски” 
№11I 

ЕТ „Георги 
Костов OMM4”I 
гр.ВрацаI ул."Хр. 
Ботев"№1P9I 
събиране и 
съхранение на 
отпадъци от 
пластмаса

1 1 1 1 1

55

„Кастех-БГ” 
ООДI  
гр.МонтанаI ул. 
„Никола 
Вапцаров”№1O 

„Кастех-БГ” 
ООД,гр. ВрацаI  
ул. „Илинден” 
№2аI 
оползотворяване 
на черни метали 1 1 1 1 1

56

"ОДКВЗС" 
ЕООДI гр. 
ВрацаI бул."O-
ри юни" 68

"ОДКВЗС" 
ЕООДI гр. ВрацаI 
бул. "O-ри юни" 
68I здравно 
заведение 1 1 1 1

57

”Химремонтстр
ой Враца БГ” 
ЕООД,гр.Враца
I ул. 
“Мездренско 
шосе”                        

”Химремонтстрой 
Враца БГ” ЕООДI 
гр.ВрацаI ул. 
“Мездренско 
шосе” I събиране 
и съхранение на 
ИУГ

1 1 1 1 1 1

58

”Магтим  Кат 
РесайклингГ” 
ООД,гр.ВрацаI 
ул. „Кирил 
Буюклийски” 
№8I вх.АI ап.1

”Магтим  Кат 
РесайклингГ” 
ООДI гр. ВрацаI 
Промишлена зонаI 
ул. „Шипка”I 
събиране и 
съхранение на 
отработени 
катализатори

1 1 1 1 1
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59

“ДМ България” 
ЕООД,гр.Софи
яI 
бул.”Околовръ
стен път” 
№O6MI бл.АI 

"ДМ България" 
ЕООДI гр.ВрацаI 
бул. „Никола 
Войводов” №9/O I 
продажба на 
козметика и др. 1 1 1 1

60

”Гамс Стрейт” 
ЕООД,гр.Враца
I 
ж.к. „Сениче”I 
бл.RMI вх.ВI 
ет.4I ап.RR                       

"Гамс Стрейт" 
ЕООДI гр. ВрацаI 
област ВрацаI 
община ВрацаI 
квартал „Кулата”I 
местност 
„Орешака”I 
събиране и 
съхранение на 
хартия и 
пластмаса

1 1 1 1 1

61

“Тимарк” 
ЕООД 
,гр.ВрацаI ул. 
“Цвятко 
Бобошевски” 
№OI ет.OI ап.6

"Тимарк" ЕООДI 
гр.ВрацаI 
ул.”Четвърта-
Изток”№RI 
съхранение на 
ИУГ 1 1 1 1 1 1

62

“СП Консулт” 
ЕООДгр. 
СофияI район 
„Триадица” 
ул.„Тулча” 
№46Iет.R

"СП Консулт" 
ЕООДI гр.ВрацаI 
ул.”Мито 
Орозов”№6PI 
складова база за 
хранителни стоки

1 1 1 1

63

“ЛМ-
O1”ЕООД,гр.В
раца  I 
ул.”Ген.Леонов
” №R4

"ЛМ-O1" ЕООДI 
гр.Враца  I 
ул.”Ген.Леонов” 
№R4I събиране и 
съхранение на 
хартия и 
пластмада 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O
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64

“ГЕО МЕТАЛ 
ТРЕЙД” 
ЕООД,гр. 
СофияI община 
МладостI жк “ 
Младост” № 1I 
бл.48I вх.4I 
ет.TI ап.6O. 

“ГЕО МЕТАЛ 
ТРЕЙД” ЕООДI 
гр.ВрацаI 
ул.”Мито 
Орозов”№POI 
търговска дейност 
ОЦЧМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

65

"КОЦ" ЕООДI 
гр. ВрацаI бул. 
"O-ри юни" 68

"КОЦ" ЕООДI гр. 
ВрацаI бул. "O-ри 
юни" 68I здравно 
заведение

1 1 1 1

66

"ВИН" ООДI 
ул. "Тектилец" 
№RI гр. Враца

"ВИН" ООДI ул. 
"Тектилец" №RI 
гр. ВрацаI 
площадка за 
изкупуванеI 
съхранение и 
търговска дейност 
с отпадъци

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

67

"Чистота 
Балкани" 
ЕООДI гр. 
СофияI ж.к. 
"Витоша"I бл.TI 
ап.6

"Чистота 
Балкани" ЕООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Шипка" №OI 
площадка за 
изкупуванеI 
съхранение и 
оползотворяване 
на отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

68

"МБАЛ" 
ЕООДI гр. 
ВрацаI бул. "O-
ри юни" 66

"МБАЛ" ЕООДI 
гр. ВрацаI бул. "O-
ри юни" 
66Iздравно 
заведение 1 1 1 1
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69

"ОДПФЗС" 
ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. 
"Ген. Леонов" 
9P

"ОДПФЗС" 
ЕООДI гр. ВрацаI 
ул. "Ген. Леонов" 
9PI здравно 
заведение

1 1 1 1
70

71

“Хемус М”АДI 
гр. МездраI 
ул."Христо 
Ботев" №1

Производствена 
площадка на 
"Хемус М"АДI 
индустриална част 
на гр.МездраI 
обработка на 
скално-
облицовъчни м-ли 
и дейности по 
временно 
съхранение и 
транспортиранена 
опасни и 
производствени 
отпадъци. 1 1 1 1

72

“Ню текс”АДI 
гр. СофияI ул. 
"Джеймс 
Баучър" №116 

“Ню текс”АДI гр. 
МездраI ул. 
"Христо Ботев" 
№9MI 
производство на 
текстил 1 1 1 1

73

"АСК 
БУЛ"ООДI 
гр.ВрацаI 
ул."Христо 
Ботев" №118

"АСК БУЛ"ООДI 
гр.МездраI 
ул."Брусенско 
шосе" №1I 
инсталация за 
обезводняване на 
отпадни 
нефтопродукти

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

ОБЩИНА МЕЗДРА
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74

“БУЛБРЮ 
БГ”ЕООДI гр. 
ВарнаI бул."Вл. 
Варненчик" 
№O81

“БУЛБРЮ БГ” 
ЕООДI гр. 
МездраI ул. 
"Христо Ботев" 
№96I пивоварна 1 1 1 1

75

“Стройкерамик
а”АДI 
гр.МездраI 
ул."Любен 
Каравелов" 
№P8

“Стройкерамика”
АД - цех 
"Мездра"I 
гр.МездраI 
ул."Любен 
Каравелов" №P9I 
производство на 
тухлиI чрез 
изпичане в 
рингова пещ

1 1 1 1

76

„Техкерамик 
М”ООДI 
гр.МездраI ул. 
"Боденско 
шосе" №1

„Техкерамик 
М”ООДI 
гр.МездраI ул. 
"Боденско шосе" 
№1I производство 
на керамични 
изделия със 
специално 
предназначение

1 1 1 1 1

77

ЕТ “Цветина-
Цветан 
Тодоров”I 
гр.МездраI ул. 
"Св.Св. Кирил 
и Методи" №P8

ЕТ “Цветина-
Цветан Тодоров”I 
гр.МездраI ул. 
"Св.Св. Кирил и 
Методи" №RO-ВI 
автобусни 
пътнически 
превози

1 1 1 1 1
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78

“Хидротекс” 
ЕООДI 
гр.МездраI ул. 
"Цанко 
Церковски" 
№48

“Хидротекс” 
ЕООДI гр.МездраI 
ул. "Цанко 
Церковски" №48I 
производство на 
пластмасови 
тръби

1 1 1 1 1

79

”Евро 
Стандарт”ЕОО
ДI гр.МездраI 
ул."Христо 
Ботев" №84

”Евро 
Стандарт”ЕООДI 
гр.МездраI 
транспорт на 
болнични 
отпадъци 1 1 1 1

80

СД “Гарант 9M-
Цонев и сие”I 
гр.ВрацаI 
ул."O8-ми 
октомври" №PO

СД “Гарант 9M-
Цонев и сие”I гара 
ЕлисейнаI 
промишлена 
площадка на 
"Елисейна"ЕАДI 
инсталация за 
сушене на 
металургична 
шлака 1 1 1 1

81

"Хефти 
Металс" 
ЕООДI 
гр.СофияI ж. к. 
"Бояна"I ул. 
"Маринковица" 
№2б

"Хефти Металс" 
ЕООД - база 
МездраI 
ул."Брусенско 
шосе" №TI 
дейност с 
отпадъци от ЧЦМI 
ИУЕЕОI НУБА и 
ИУМПС

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

274



82

ЕТ “СИГ-В”I 
гр. МездраI 
ул.""Шипка 
№O4

ЕТ “СИГ-В”I гр. 
МездраI 
ул."Дърманско 
шосе"I 
автосервизни 
услуги 1 1 1 1 1

83

ЕТ “Цвети-
Г.Петков-
OMMT”I 
гр.МездраI 
ул."Христо 
Ботев" №9M-А

ЕТ “Цвети-
Г.Петков-OMMT”I 
гр.МездраI на 
площадката на 
"Мездра 
автотранспорт 
OMMP"ЕООДI 
разкомплектоване 
на ИУМПС 1 1 1 1 1 1

84

“Дан - 
Стел”ООДI 
с.ЗвериноI 
ул."Никола 
Войковски" №1

“Дан - Стел”ООДI 
с.ЗвериноI 
ул."Никола 
Войковски" №1I 
цех за преработка 
на дървен м-л за 
месопреработване
то

1 1 1 1

85

“Марколана 
България” 
ООДI 
с.ЗвериноI ул. 
"Комсомолска" 
№O

“Марколана 
България” ООДI 
с.ЗвериноI ул. 
"Комсомолска" 
№OI производство 
на суров вълнен 
плат

1 1 1 1
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86

“Балканкар-
Искър”АДI 
гр.МездраI ул. 
"Брусенско 
шосе" №1

“Балканкар-
Искър”АДI 
гр.МездраI ул. 
"Брусенско шосе" 
№1I производство 
на резервни части 
за 
машиностроенето

1 1 1 1

87

“Ланд-Метал” 
ЕООДI 
с.ИгнатицаI 
ул."Мир" №8

“Ланд Метал” 
ЕООДI с.ЗвериноI 
ул."Никола 
Войновски" №9I 
площадка металиI 
разкомпл. 
ИУМПСI студена 
обр. металиI 
леярна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

88

“Мездра 
Автотранспорт
”ЕООДI 
гр.МездраI 
ул."Христо 
Ботев" №1M4

“Мездра 
Автотранспорт”Е
ООДI гр.МездраI 
ул."Христо Ботев" 
№1M4I автобусни 
превози

1 1 1 1

89

„Людал OM1M” 
ЕООДI 
с.ЗвериноI 
ул."Искър" №4

„Людал OM1M” 
ЕООДI с.ЗвериноI 
ул."Искър" №4I 
производство на 
бестазбестови 
фрикционни 
изделия 
(накладки)

1 1 1 1
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90

“Ритлите 9T” 
АДI гр.МездраI 
ул. "Георги 
Димитров" № P

“Ритлите 9T” АДI 
гр.МездраI 
производство на 
бетонови изделия 
и метални 
конструкции

1 1 1 1

91

“НИКСМЕТАЛ 
- ГРУП” 
ЕООДI област 
СофияI община 
БотевградI 
гр.БотевградI 
ул. “Иван 
Шишман” №4P

гр. МездраI 
Поземлен имот  № 
1844I събиране и 
съхранение на 
ОЦЧМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

92

СЕ"Борднетце 
– България" 
ЕООДI гр. 
КарнобатI ул. 
"Индустриална 
зона" №18

СЕ"Борднетце – 
България" ЕООДI 
гр.МездраI ул. 
"Брусенско шосе" 
№1I производство 
на кабелни 
комплекти за 
автомобили

1 1 1 1

93

"МБАЛ 
Мездра"ЕООДI 
гр.МездраI ул. 
"Янко Сакъзов" 
№PP

"МБАЛ 
Мездра"ЕООДI 
гр.МездраI ул. 
"Янко Сакъзов" 
№P4I 
многопрофилна 
болница 1 1 1 1
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94

„СБДПЛРВБ-
Мездра” 
ЕООДI 
гр.МездраI ул 
“Манастирище
” №1MM

„СБДПЛРВБ-
Мездра” ЕООДI 
гр.МездраI ул 
“Манастирище” 
№1MMI 
специализирана 
болница за 
рехабилитация на 
сърдечно-съдови 
заболявания

1 1 1 1
95

96

“Специал 
Ауто”ООД I 
гр.Бяла 
СлатинаI ул. 
"Хан Крум" 
№TP

“Специал 
Ауто”ООД I 
гр.Бяла СлатинаI 
ул. "Захари 
Стоянов"I парцел 
№8I 
планоснимачен 
№P48RI 
автосервиз и 
съхранение на 
ИУМПС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

97

“Гарант”АД-гр. 
Бяла СлатинаI 
ул. 
"Индустриална 
зона" №O

“Гарант”АД-гр. 
Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална 
зона" №OI 
производство на 
хидравлични 
елементи за 
машиностроенето

1 1 1 1 1

98

“Агростил-
OMMP” ЕООДI 
гр.Б.Слатина,ул
. "Средец" №18 

"Агростил OMMP" 
ЕООДI 
Инсталация за  
БиодизелI в 
гр.Бяла Слатина 1 1 1 1

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
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99

“Белпред” АД-
гр.Бяла 
СлатинаI ул. 
"Индустриална
" №O

“Белпред” АД-
Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална" 
№OI производство 
на кардни прежди

1 1 1 1

100

“Юнион 
Левъл” ЕООДI 
гр.Б. СлатинаI 
ул. "Г. С. 
Раковски" №6

“Юнион Левъл” 
ЕООДI гр.Б. 
СлатинаI ул. "Г. С. 
Раковски" №6I 
шивашки цех 1 1 1 1

101

„Пионер” АДI 
гр. Б. СлатинаI 
ул. 
"Търнавска" 
№4P

„Пионер” АДI гр. 
Б. СлатинаI ул. 
"Търнавска" №4PI 
производство на 
връхни облекла

1 1 1 1

102

“Косаня” 
ЕООДI гр. 
МизияI ул. "Г. 
Димитров" 
№O9 

“Косаня” ЕООД-
площадка гр. Бяла 
СлатинаI парцел 
IIII кв.PБI 
събиранеI 
транспортI 
временно 
съхранение и 
разкомплектоване 
на отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103

"Ранг OMMM" 
ЕООД,гр. 
СофияI район 
“Подуяне” I жк 
“Суха река-
Запад”I бл. 
OO1АI вх.АI 
ет.PI ап.6

община Бяла 
СлатинаI 
с.ПопицаI пл. 
номер OT MMRI 
събиране и 
съхранение на 
ОЦЧМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O
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104

„Мадметал 9T” 
ЕООДI 
гр.Б.СлатинаI 
ул. "Тунджа" 
№19

„Мадметал 9T” 
ЕООДI 
гр.Б.СлатинаI на 
територията на 
завод "Балкан 
Мизия"I размяна 
на отпадъци за 
оползотворяване 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

105

„Акет Пласт” 
ООДI гр.Бяла 
СлатинаI ул. 
"Търнавска" 
№4O

„Акет Пласт” 
ООДI гр.Бяла 
СлатинаI ул. 
"Търнавска" №4OI 
предварително 
третиране и 
рециклиране на 
отпадъци от 
пластмаса

1 1 1 1 1

106

“Вега 
Стар”ЕООДI 
гр.Б. СлатинаI 
ул. 
"Промишлена 
зона"

“Вега 
Стар”ЕООДI гр.Б. 
СлатинаI ул. 
"Промишлена 
зона"I 
консервиране на 
плодове и 
зеленчуци

1 1 1 1

107

"Ранг OMMM" 
ЕООД,гр. 
СофияI район 
“Подуяне” I жк 
“Суха река-
Запад”I бл. 
OO1АI вх.АI 
ет.PI ап.6

община Бяла 
СлатинаI гр. Бяла 
СлатинаI 
Промишлена зонаI 
събиране и 
съхранение на 
ОЦЧМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

108

МБАЛ – Бяла 
Слатина

МБАЛ – Бяла 
СлатинаI 
болнично 
заведение 1 1 1 1
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109

“Пени Маркет 
България” 
ЕООДI гр. 
София с. 
СтолникI общ. 
Елин ПелинI 
логистичен 
център  “Пени 
Маркет”  

хипермаркет 
“Пени Маркет 
България” ЕООДI 
гр. Бяла СлатинаI 
ул. Търнавска” № 
41А 

1 1 1 1
110

111

“Агротехчаст” 
АДI 
гр.ОряховоI 
ул."Врачанско 
шосе"

“Агротехчаст” 
АДI гр.ОряховоI 
металообработван
е

1 1 1 1

112

“Хидком” АДI 
гр.ОряховоI 
ул."Лесковско 
шосе" №4

“Хидком” АДI 
гр.ОряховоI 
металообработван
е 1 1 1 1

113

“Фериботен 
комплекс” АДI 
гр. ОряховоI 
ул."Дунав" 
№1T

“Фериботен 
комплекс” АДI гр. 
ОряховоI речен 
транспорт на 
пътници и товари

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

114

"Фенекс 
Комерсметал" 
ЕООДI гр. 
СофияI ж. к. 
"Сухата река"I 
бл. 8RАI ет. TI 
ап. 19

"Фенекс 
Комерсметал" 
ЕООДI гр. 
ОряховоI кв. 16RI 
парцел №1I 
площадка за 
ОЧЦМ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

ОБЩИНА ОРЯХОВО
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115

“Косаня” 
ЕООДI гр. 
МизияI ул. "Г. 
Димитров" 
№O9 

“Косаня” ЕООД-
площадка гр. 
ОряховоI УПИ 
№8I кв. 169I 
събиранеI 
транспортI 
временно 
съхранение и 
разкомплектоване 
на отпадъци 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

116

"МБАЛ"ЕООДI 
гр.ОряховоI 
ул."Арх. 
Цолов" №98I 

"МБАЛ"ЕООДI 
гр.ОряховоI 
ул."Арх. Цолов" 
№98I 
многопрофилна 
болница 1 1 1 1

117

118

“Яйца и 
птици”АДI 
гр.МизияI 
Промишлена 
зона

“Яйца и 
птици”АДI  
гр.Козлодуй Eм-ст 
"Мерите" в ПИ 
№PTT98.R11.T)I 
интензивно 
отглеждане на 
кокошки-носачки

1 1 1 1

119

ЕТ”Рейсинг-
Виолета 
Цветкова”I 
гр.КозлодуйI 
жк."O"I бл.48I 
вх.АI ет.RI 
ап.1P

ЕТ”Рейсинг-
Виолета 
Цветкова”I 
гр.КозлодуйI 
търговска дейност 
с отпадъци от 
ЧЦМI хартия и 
пластмаса

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
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120

“Заводски 
строежи”АДI 
гр.КозлодуйI 
площадка АЕЦ - 
Козлодуй

“Заводски 
строежи”АДI 
гр.КозлодуйI 
площадка АЕЦ - 
КозлодуйI бетонов 
възелI 
механизация и 
автотранспорт 1 1 1 1

121

ЕТ “Карина - 
Генчо Ганев”I 
гр.КозлодуйI 
жк."1"I бл.O4I 
ет.PI ап.14 

ЕТ “Карина - 
Генчо Ганев”I 
гр.КозлодуйI 
жк."Хаджи 
Димитър" №OMI 
автосервизни 
услугиI пункт за 
ГТП и автомивка

1 1 1 1 1 1

122

ЕТ “Скат”I 
гр.КозлодуйI 
бл.P9I ет.OI ап.6

ЕТ “Скат”I 
гр.КозлодуйI 
ул."Васил 
Коларов" №OOI 
автосервиз и 
търговия на 
дребно с боиI 
лакове и 
авторепаратурни 
продукти 1 1 1 1 1

123

ЕТ"БЪК - Боян 
Георгиев"I 
с.ЛехчевоI 
ул."Лиляна 
Димитрова" 

ЕТ"БЪК - Боян 
Георгиев"I 
гр.КозлодуйI 
ул."Ломска" №TI 
автосервиз 1 1 1 1 1 1
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124

“Атоменергоре
монт” ЕАДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергоремо
нт” ЕАДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-КозлодуйI 
производствоI 
ремонт и монтаж 
на съоръжения и 
резервни части за 
енергетиката

1 1 1 1

125

“Атоменергост
ройпрогрес” 
ЕАДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергострой
прогрес” ЕАДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-КозлодуйI 
строително-
монтажна дейност 
(производство на 
бетонови р-ри и 
строителна 
механизация) 

1 1 1 1

126

“АЕЦ 
Козлодуй”ЕАД
I гр.КозлодуйI 
Зона АЕЦ

“АЕЦ 
Козлодуй”ЕАДI 
гр.КозлодуйI Зона 
АЕЦI 
производство на 
електроенергия 1 1 1 1 1

127

“Енемона” АДI 
гр.СофияI 
ул."Коста 
Лулчев" №OM

“Енемона” АДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-КозлодуйI 
строително-
монтажна дейност 
и електрически и 
машинен монтаж

1 1 1 1
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128

"Енергомонтаж 
АЕК"АДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-Козлодуй

"Енергомонтаж 
АЕК"АДI 
гр.КозлодуйI 
площадката на 
АЕЦ-КозлодуйI 
проектиране и 
изпълнение на 
проекти в 
енергетиката 1 1 1 1

129

“Трейдрецикли
нг” ООД 
,гр.СофияI 
район 
“Панчарево”I 
с.ГерманI ул. 
“Боне 
Хаджибонев” 

гр.КозлодуйI 
квартал OO8I 
събиране и 
съхранение на 
ОЦЧМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

130

“УНИТРЕЙД - 
OM11” 
ООД,гр.СофияI 
район „Искър”I 
ул. 
“Подпоручик 
Йордан 

гр.КозлодуйI ул. 
„Хаджи 
Димитър”№6OI 
събиране и 
съхранение на 
ОЦЧМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

131

“Косаня” 
ЕООДI гр. 
МизияI ул. "Г. 
Димитров" 
№O9 

“Косаня” ЕООД-
площадка гр. 
КозлодуйI м-ст 
"Мерите"I 
събиранеI 
транспортI 
временно 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

132

 МБАЛ 
“Св.Иван 
Рилски “ЕООДI 
гр.КозлодуйI 
ул.”Кирил и 
Методий” №1 

 МБАЛ “Св.Иван 
Рилски “ЕООДI 
гр.КозлодуйI 
ул.”Кирил и 
Методий” №OI 
многопрофилна 
болница 1 1 1 1

133 ОБЩИНА КРИВОДОЛ
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134

“Адонис” ООДI 
гр. ВрацаI ул. 
"Иванка 
Ботева" №P – 

“Адонис” ООДI 
гр.КриводолI 
местност 
"Леонкиевото"I 
леярна  1 1 1 1 1

135

“Симекс” 
ЕООДI гр. 
КриводолI ул. 
"Г. Димитров" 
№ 1O4А

“Симекс” ЕООДI 
гр. КриводолI ул. 
"Г. Димитров" № 
1O4АI 
производство на 
гумено-лентови 
транспортьори и 
ръкавни филтри 1 1 1 1

136

“Сплав метал” 
ООДI гр. 
СофияI район 
Овча КупелI бл. 
411I фх. RI 
ап.18 

“Сплав метал” 
ООДI гр. 
КриводолI 
Промишлена зона 
площадка за 
ОЧЦМ 1 1 1 1 1 1

137

"ЕКОТАЙЪР" 
ООДI гр. 
СофияI ул. 
"Васил Левски" 
№1MPI ет. O

"ЕКОТАЙЪР" 
ООДI гр. 
КриводолI УПИ ІI 
кв. 1R9I 
рециклиране на 
ИУГ 1 1 1 1 1 1

138

139

“Метизи”АДI 
гр.РоманI 
Индустриална 
зона 1

“Метизи”АДI 
гр.РоманI 
Индустриална 
зона OI 
производство на 
стоманени телове 
и въжета 1 1 1 1

140

“Вария ”АДI 
гр.СофияI 
ул."Камен 
Андреев" №P6

“Вария ”АДI 
гр.РоманI 
преработка на 
вторична 
пластмаса за 
опаковки и др. 
изделия 1 1 1 1 1

ОБЩИНА РОМАН
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141

“Стал Инвест” 
ЕООДI 
гр.РоманI 
Промишлена 
зона

“Стал Инвест” 
ЕООДI гр.РоманI 
Промишлена зонаI 
производство на 
товаро-захватни 
съоръжения и 
търговия със 
стоманени въжета

1 1 1 1

142

„СБДПЛББ” 
ЕООДI 
гр.РоманI 
ул."Д. Благоев" 
№O

„СБДПЛББ” 
ЕООДI гр.РоманI 
ул."Д. Благоев" 
№PI болница за 
лечение на 
белодробни 
заболявания

1 1 1 1
143

144

„Завод за 
хартия”АДI гр. 
ЧирпанI обл. 
Стара ЗагораI 
ул. 
"Промишлена 
зона"- 
административ
на сграда на 

„Завод за 
хартия”АДI гр. 
МизияI площадка 
на бивше КЦХ-
инсталаци за 
производство на 
хартия и картон

1 1 1 1

145

“Яйца и птици” 
АДI гр. МизияI 
"Индустриална 
зона

“Яйца и птици” 
АДI гр. МизияI 
инсталация за 
интензивно 
отглеждане на 
птици 1 1 1 1

ОБЩИНА МИЗИЯ
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146

“Косаня” 
ЕООДI 
гр.МизияI ул. 
"Георги 
Димитров" 
№O9

“Косаня” ЕООДI 
гр.МизияI 
поземлен имот 
№44PMMT и 
№44PMM4I 
търговска дейност 
с ОЧЦМ и 
съхранение и 
разкомплектоване 
на ИУМПС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

147

 
“Андонов”ООД
I гр.СофияI ж. 
к. 
"Стрелбище"I 
бл. 96I вх. БI 
ап. 64

“Андонов”ООДI 
гр. МизияI 
територията на 
бивш КЦХI 
инсталация за 
преработка на 
пластмаса 1 1 1 1 1

148

ЕТ “Бети-
Мирослав 
Мирчев”I  
гр.КозлодуйI ж. 
к. 1I бл.OI ап. 4R

ЕТ “Бети-
Мирослав 
Мирчев”I гр. 
МизияI ул. "Г. 
Димитров" №9OI 
автосервиз 1 1 1 1 1 1

149

“Техарт 
Комерс” 
ЕООДI 
гр.МизияI 
Индустриална 
зона(площадка 
на бивш КЦХ)

“Техарт Комерс” 
ЕООДI гр.МизияI 
Индустриална 
зона(площадка на 
бивш КЦХ)I цех 
за екобрикети и 
екопелети

1 1 1 1 1

150

“Кар Транс” 
ЕООДI 
гр.МизияI ул. 
"Л. Каравелов" 
№TO

“Кар Транс” 
ЕООДI гр.МизияI 
ул. "Васил 
Левски" №R4I 
автосервиз 1 1 1 1 1 1
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151

"Пировски” 
ООДI гр. 
МизияI ул. 
"Петър Банков" 
№1

"Пировски” ООДI 
гр. МизияI ул. 
"Баба Тонка" 
№1OI търговска 
дейност с ОЧЦМI 
събиране и 
съхранение на 
ИУМПС и НУБА

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

152

“Текон Инвест” 
АДI гр. Велико 
ТърновоI ул. 
"Велики 
Преслав" № 4

“Текон Инвест” 
АДI гр. МизияI 
площадка на бивш 
КЦХI 
производство на 
тетрадки

1 1 1 1
153

154

ЕТ "Христо 
Христов - 
Цвети OMM8"I с. 
БорованI общ. 
БорованI ул. 
"Опълченска" 
№OO

ИП "Разкриване 
на площадка за 
изкупуване на 
ОЧЦМ в ПИ 
№OROM1RI м-ст 
"Нешолец"I земл. 
на с. Борован"

1 1 1 1

ОБЩИНА БОРОВАН
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2.5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично модифицирани организми

№

Обекти за контрол

Характер на 
проверката/по 

спазване на  
режими; по 

дадено 
предписание/ 

Брой на 
проверки

те

І 
тримесе

чие

ІІ 
тримесе

чие

ІІІ 
тримесе

чие

ІV 
тримесе

чие

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 “Врачански карст”-резерват-гр. ВрацаI 
с.ЗгориградI с. Паволче; Община Враца Р 8 2 2 2 2

2

“Врачански балкан”-природен паркI с. Бели ИзворI 
с. ЧелопекI с. ЛютаджикI с. ПаволчеI гр. ВрацаI с. 
ЗгориградI с. ЕлисейнаI с. Люти бродI с. Очин долI 
с. Зверино с. ГлавациI с.КраводерI общини ВрацаI 
Мездра и Криводол

Р 6 1 2 2 1

3

“Падините”-защитена местност(прекатегоризирана 
буферна зона на резервата)I гр. ВрацаI с. 
ЗгориградI с. ПаволчеI с. ЛютаджикI Община 
Враца

Р 2 1 1

4 “Веждата”-защитена местностI с. ЧелопекI Община 
Враца Р 1 1

5 “Речка”-защитена местностI с. ВеслецI с. 
КосталевоI Община Враца Р 1 1

6 “Вола”-защитена местностI с. ПаволчеI с. ЧелопекI 
Община Враца Р 2 1 1

7 “Боров камък”-защитена местностI с. ЗгориградI 
Община Враца Р 1 1

Справка 5.1.   Защитени територии
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2.5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично модифицирани организми

8 “Леденика”-природна забележителностI гр. ВрацаI 
Община Враца Р 2 1 1

9 “Понора”-природна забележителностI с. ЧиренI 
Община Враца Р 2 1 1

10 “Вратцата”-природна забележителностI гр. ВрацаI 
Община Враца Р 2 1 1

11 “Божият мост”-природна забележителностI с. 
ЧиренI с. ЛилячеI Община Враца Р 2 1 1

12 “Борованска могила”-защитена местностI с. 
ОходенI с. БорованI Общини Враца и Борован Р 1 1

13 “Новата пещера”-природна забележителностI с. 
Люти бродI Община Мездра Р 1 1

14 “Ритлите”-природна забележителностI с. Люти 
бродI Община Мездра Р 1 1

15 “Говедарника”-природна забележителностI с. 
ЦаревецI Община Мездра Р 1 1

16 “Китката”-защитена местностI гр. Бяла СлатинаI 
Община Бяла Слатина Р 1 1

17 “Кочумина”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово Р 1 1

18 “Гола бара”-защитена местностI с. СелановциI 
Община Оряхово Р 1 1
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2.5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично модифицирани организми

19 “Калугерски гред-Тополите”-защитена местностI с. 
СелановциI Община Оряхово Р 1 1

20 “Козлодуй”-защитена местностI гр. КозлодуйI 
Община Козлодуй Р 1 1

21 “Тепето”-защитена местностI гр. КриводолI 
Община Криводол Р 2 1 1

22 “Чуклите”-природна забележителностI с.Камено 
полеI Община Роман Р 1 1

23 “Червеница”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман Р 1 1

24 “Гълабарника”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман Р 1 1

25 “Самуилица І и ІІ”-природна забележителностI с. 
КуниноI Община Роман Р 1 1

26 “Коритата”-защитена местностI с.СофрониевоI 
Община Мизия Р 1 1

27 “Данева могила”-защитена местностI 
с.СофрониевоI Община Мизия Р 1 1

ОБЩО 46 6 16 12 12
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Код Име
Заповед за 

обявяване № (ако е 
приложимо)

І т
ри

м
ес

еч
ие

ІІ
 т

ри
м

ес
еч

ие

ІІ
І т

ри
м

ес
еч

ие

ІV
 т

ри
м

ес
еч

ие

1. O. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 BG0002009 „Златията” РД-548/05.09.2008г 1 2 3

2 BG0002053 „Врачански Балкан” РД-801/04.11.2008г. 1 1 2

3 BG0000332 „Карлуковски карст” РД-788/29.10.2008г. 1 1 2

4 BG0001042 „Искърски пролом-Ржана” 1 1

5 BG0000166 „Врачански Балкан” 1 1 1 3

6 BG0000593 „Билерниците” 1 1

7 BG0000374 „Бебреш” 1 1

8 BG0000614 „Река Огоста” 1 1

9 BG0001014 „Карлуково” 2 1 3

10 BG0000508 „Река Скът” 1 1

12 BG0000487 „Божите мостове” 1 1

13 BG0000334 „Остров” 1 1
Общо 3 4 8 5 20

Справка 5.2.   Защитени зони по НАТУРА 2000

Обект за контрол (защитена зона)
Брой 

проверки 
по 

спазване  
на режими 

Брой проверки по изпълнение на 
условия и мерки в решения по ОС

Общ брой 
проверки№
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Забележка: При съвместяване на процедурите, броят на проверките по изпълнение на заложените условия и мерки в решенията по 
ОВОС/становищата по ЕО, следва да се планират съвместно с Дирекция „Превантивна дейност”
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№ Обекти за контрол Брой на 
проверките І тримесечие ІІ тримесечие ІІІ тримесечие ІV тримесечие

1. O. P. 4. 5. 6. T.
БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИ 
ПУНКТОВЕI СКЛАДОВЕI 
ХЛАДИЛНИ БАЗИ

1 "Нели – Емил"ЕООД  - пункт билки 
гр.Враца 1 1

2
Галина Иванова Статкова - 
билкозаготвителен пункт гр.Враца 1 1

3
“Уейко”ЕООД – билкозаготвителен 
пункт гр.Враца 1 1

4
ПК"Напред"  - билкозаготвителен 
пункт гр.Враца 1 1

5
ПК"Напред"  - билкозаготвителен 
пункт с.Тишевица 1 1

6
ЕТ “Елена Масларска”  - 
билкозаготвителен пункт с.Чирен 1 1

7
ПК "Труд" - билкозаготвителен пункт 
гр.Мездра 1 1

8
Кооп. Съюз, гр.Враца-база Мездра - 
пункт билки гр.Мездра 1 1

9
“Херба Лайн”ЕООД  - 
билкозаготвителен пункт с.Брусен 1 1

10
Любомир Иванов Мишев 
билкозаготвителен пункт с.Игнатица

1 1

11
Валерия Иванова Петрова - 
билкозаготвителен пункт с.Зверино

1 1

12
"Нели – Емил"ЕООД  - склад гр.Бяла 
Слатина 1 1

Справка 5.3.   Обекти, подлежащи на контрол по Закона за лечебните растения
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13
ЕТ"Емил Гешев" - билкозаготвителен 
пункт гр.Бяла Слатина

1 1

14
"Флора-Вита"ЕООД - 
билкозаготвителен пункт гр.Бяла 
Слатина 1 1

15
Пело Тодоров Кръстев - 
билкозаготвителен пункт гр.Бяла 
Слатина 1 1

16
Иван Николов Иванов – 
билкозаготвителен пункт с. Драшан

1 1

17
Асен Йорданов Ангелов - 
билкозаготвителен пункт 
с.Селановци 1 1

18
Рашко Кирков Илиев 
билкозаготвителен пункт 
с.Селановци 1 1

19
ЕТ"Дака"- билкозаготвителен пункт 
с.Ракево 1 1

20
“Крйчсов”ЕООД  билкозаготвителен 
пункт с.Бързина

1 1

21
Петко Михайлов Михов 
билкозаготвителен пункт с.Караш 1 1

22
Тони Асенов Тончев 
билкозаготвителен пункт с.Хърлец

1 1

23
„КООП и КО”ООД   
билкозаготвителен пункт с.Борован

1 1
ОБЩИНИI ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ 
СТОПАНСТВА EДГС)
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24
СЗДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО – Враца

1 1

25
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО  - Мездра 1 1

26
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО  - Оряхово 1 1

27 Общинска администрация Враца 1 1
28 Общинска администрация Мездра 1 1

29
Общинска администрация Криводол

1 1
30 Общинска администрация Бяла 

Слатина
1 1

31
Общинска администрация Борован

1 1

32
Общинска администрация Козлодуй

1 1

33
Общинска администрация Хайредин

1 1

34
Общинска администрация Оряхово

1 1
35 Общинска администрация Роман 1 1
36 Общинска администрация Мизия 1 1

ОБЩО 36 3 10 10 13
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Справка 5.4.   Обекти, подлежащи на контрол по Закона за биологичното разнообразие

№ Обекти за контрол Брой на 
проверките І тримесечие ІІ 

тримесечие ІІІ тримесечие ІV тримесечие

1. O. 3. 4. 5. 6. 7.
1 вековни дървета 30 5 5 10 10
2 зоологически градини
3 ботанически градини
4 зоомагазини 4 4
5 пазариI магазини
6 лаборатории за препариране
7 гранични пунктове
8 есетрови стопанства
9 колекции

10
Изкупвателни пунктове и хладилни бази 
за охлюви 20 20

11 ОбщиниI ДГСI Държавни лесовъдни 
стопанства (ДЛС)

12 други
ОБЩО 54 5 25 10 14
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№ Обекти за контрол Брой на 
проверките І тримесечие ІІ тримесечие ІІІ тримесечие ІV тримесечие

1. O. P. 4. R. 6. T.

ОПИТНИ ПОЛЕТА

База БАБХI гр.Враца
1 1

База ИАСАСI с.Селановци
1 1

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАБОТА С ГМО В 
КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ

ОБЩО 2 2

Справка 5.5.  Обекти, подлежащи на контрол по Закона за генно модифицираните организми
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

№ 

наименование на 
фирмата (ЮЛ, ЕТ) 

седалище и адрес на 
управление

наименование на 
обект, населено 
място, дейност

Проверки на 
предприятията по 
защита от шум в 
околната среда 

(брой) 

Проверки на Програми 
за отстраняване на 
минали екологични 

щети (брой)

Проверки по 
ЗОПОЕЩ   

(брой)

Проверки 
на ЕМАS              

(брой)
Забележки

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Община Враца
“Галактика MP”ЕООД, 
гр. Враца, ул. "Хаджи 
Димитър"№1P

“Галактика 
MP”ЕООД,  гр. ВрацаX  
предмет на дейност- 
производство на 
варови и бетонови 
разтвори и 
строителни 
материали

2

 “Вратица- Враца”АД,              
гр. Враца, ул. 
"Индустриална"№T

 “Вратица- 
Враца”АД,  гр. 
ВрацаX предмет на 
дейност- 
производство на 
сурови и готови 
тъкани и шевни 
изделия от памук и 
ПЕ

2 1 1

Справка 6.1. Предотвратяване на промишленото замърсяване
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

 “Атамар”ООД, с. 
Паволче,    ул. "Христо 
Ботев"№RO

 “Атамар”ООД, с. 
ПаволчеX предмет на 
дейност- 
производство на 
корпусна мебел и 
дограма от готови 
профили

2

“Холсим EБългария)” 
АД, с. Б. Извор, 
общ.Враца

“Холсим 
(България)” АД, с. 
Б. Извор,  завод за 
производство на 
цимент

1 1 1

Кариера за варовик 
"Лиляче" на 
"Холсим(България)"А
Д, с. Бели Извор, общ. 
Враца

Кариера за варовик 
"Лиляче" на 
"Холсим(България)
"АД, с. Лиляче

1 1

Кариера за мергел на 
"Холсим(България)"А
Д, с. Бели Извор, общ. 
Враца

Кариера за мергел 
на 
"Холсим(България)
"АД, м-ст "Гюрови 
кори" в земл. на 
с.Бели Извор

1 1

“Центромет” АД, гр. 
Враца, ул. "Никола 
Вапцаров" №9 

"Центромет” АД, 
гр. Враца, ул. 
"Никола Вапцаров" 
№9, леярна за 
черни метали

1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

"Екопроект" ООД, м-
ст "Пискавец", гр. 
Враца

Регионално депо за 
неопасни отпадъци 
Враца – Мездра, м-
ст "Пискавец", в 
земл. на гр. Враца, 
общ. Враца

1 1 1

“РТР” ООД, гр. Враца, 
ул. "Алеко 
Константинов" №11, 
ап. O

“РТР” ООД, гр. 
Враца, Източна 
промишлена зона, 
леярна за черни 
метали

1 1

„Българска 
леярна”ООД, 
гр.Враца, ул 
"Околчица" №O

„Българска леярна” 
ООД, гр. Враца, 
Източна 
промишлена зона, 
леярна за черни 
метали

1 1

“ВиК" ООД, гр. Враца 
– градска канализация 
и ГПСОВ, гр.Враца, 
ул. "Ал. 
Стамболийски" №O

“ВиК" ООД, гр. 
Враца – градска 
канализация и 
ГПСОВ, гр. Враца, 
отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води

1 1

ЕТ “М – 
Инженеринг”, гр. 
Враца, ул. "Братя 
Миладинови" №18, ап. 
T

ЕТ “М – 
Инженеринг”, гр. 
Враца, Източна 
промишлена зона, 
производство на 
ПРЗ

1 1

300



2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“Химем”ЕООД, гр. 
Враца бул. Хр. Ботев 
T6

“Химем”ЕООД, гр. 
Враца бул. Хр. 
Ботев T6, Търговия 
и производство на 
рективи и 
химикали

1 1

„Стройкерамика”АД, 
гр.Мездра - цех Мездра, 
P1MM гр. Мездра, ул. "Л. 
Каравелов" №P8

„Стройкерамика”АД, 
гр.Мездра - цех 
Враца,  предмет на 
дейност- 
производство на 
тухли чрез изпичане 
в рингова пещ 

1

„СВ Феникс” ЕООД, гр. 
Враца, ул. Иванка 
Ботева" №OO, ет. P

„СВ Феникс” ЕООД, 
с. Мраморен, общ. 
Враца, обл. Враца,  
предмет на дейност - 
отглеждане на птици 1

 
Община Мездра

“Ню текс”EАД, гр. 
София, кв. Лозенец, бул. 
"Джеймс Баучер"№116, 
ет.O, ап.6

“Ню текс”EАД, гр. 
МездраX  предмет на 
дейност- 
производство на 
текстилни изделия

2
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“Лана мел”ООД, гр. 
Враца, ул. 
"Демокрация"№1T

“Лана мел”ООД, гр. 
МездраX предмет на 
дейност- 
производство на 
пшеничени брашна и 
трици

1

“Хемус-М”АД, гр. 
Мездра  ул. "Христо 
Ботев"№1

“Хемус-М”АД, гр. 
МездраX предмет на 
дейност- добив и 
обработка на скално- 
облицовъчни 
материали

2 1 1

“Людал- OM1M”ЕООД, с. 
Зверино, ул. "Искър"№4

“Людал- OM1M”ЕООД, 
с. ЗвериноX  предмет 
на дейност- 
производство на 
безазбестови 
фрикционни изделия 
за автомобили

2

“Братя Томови” ЕООД,              
гр. Враца, ул. 
"Раковска"№1T, ап. 1M

“Братя Томови” 
ЕООД,  с. Люти долX 
предмет на дейност- 
производство на 
дървени палета и 
каси

1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“ВиК”ООД, гр. Враца, 
ул. "Ал. 
Стамболийски"№O

“ВиК”ООД, гр. 
Враца - градска 
канализация - 
гр.Мездра, ул."Ал. 
Стамболийски" №O, 
отвеждане на 
отпадъчни води

1 1

“Хемус М”АД, гр. 
Мездра, ул."Христо 
Ботев" №1

Находище на бял 
врачански варовик 
"ИСКЪР", възв. 
"Турище" в земл. на 
с. Царевец.

1 1

“Хемус М”АД, гр. 
Мездра, ул."Христо 
Ботев" №1

Находище на бял 
врачански варовик 
"Царевец", възв. 
"Креша" в м-ст 
"Красиловец" в 
земл. на с. Царевец.

1 1

“Хемус М”АД, гр. 
Мездра, ул."Христо 
Ботев" №1

Хвостохранилище, 
на TMMм.южно от 
производствената 
площадка на 
„Хемус-М”АД.

1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“Стройкерамика”АД, 
гр.Мездра, ул."Любен 
Каравелов" №P8

“Стройкерамика”А
Д - цех "Мездра", 
гр.Мездра, 
ул."Любен 
Каравелов" №P9, 
производство на 
тухли, чрез 
изпичане в рингова 
пещ

1 1 1

“Вархим”ЕООД, 
гр.Мездра, ул."Христо 
Ботев" №R6

“Вархим”ЕООД, 
ХЦ гара Черепиш, 
производство на 
хидратна вар 

1 1

EТ"Евекс Евгения 
Димитрова", 
гр.София, 
жк."Младост 4", 
бл.4MT, ап.O8

EТ"Евекс Евгения 
Димитрова", 
гр.Мездра, 
ул."Брусенско 
шосе" №1, 
производство на 
натриев 
метасиликат

1 1

ЕТ"Пападопулос-
Константинос 
Пападопулос", 
гр.София, 
ул."Воденичарски 
път" №4

Находище 
“Кремена-
Пападопулос”, 
земл. на 
общ.Мездра

1 1

“Булстоун”ООД, 
гр..Враца, ул."Христо 
Ботев" №OM

Находище за 
скалнооблицовачни 
материали 
“Мизия”, земл. 
с.Върбешница

1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

"Дионисомарбле-
България"ЕООД, 
гр.София, ул."Княз 
Борис" №1PO

Находище на 
скалнооблицовачни 
материали 
“Дионисо”, земл. на 
с. Върбешница.

1 1

„Монолит” АД, гр. 
София, Район Овча 
Купел, ж.к. „Овча 
купел”, бл. ROR, ет. 6, 
ап. 1MT

“Монолит” АД, 
с.Върбешница, 
склад за 
промишлени 
взривни в-ва

1 1

Община Криводол

“Строител- 
Криводол”ЕООД, гр. 
Криводол, ул. "Георги 
Димитров"№6P

“Строител- 
Криводол”ЕООД,                   
гр. КриводолX 
предмет на дейност- 
производство на 
стоманено- бетонови 
изделия

2

“Симекс”ЕООД,                       
гр. Криводол, ул. 
"Георги 
Димитров"№1O4А

“Симекс”ЕООД, гр. 
КриводолX  предмет 
на дейност-
производство на 
лентови 
транспортьори, 
обезпрашителни 
съоражения и 
метални конструкции

2
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“М и М” ЕООД, гр. 
Мездра,  ул. "Христо 
Ботев"№61

“М и М” ЕООД, гр. 
КриводолX предмет 
на дейност- 
производство на 
брашна и трици 

2

Община Бяла 
Слатина

“Белпред”АД, гр. Бяла 
Слатина, ул. 
"Индустриална"№O

“Белпред”АД, гр. 
Бяла СлатинаX  
предмет на дейност- 
производство на 
кардни прежди 
/памукопредене/

2

“Вега Стар”ЕООД, 
гр.Б. Слатина, ул. 
"Промишлена зона"

“Вега Стар”ЕООД, 
гр.Б. Слатина, ул. 
"Промишлена 
зона", 
консервиране на 
плодове и 
зеленчуци

1 1

“ВиК” ООД, гр. Враца 
– градска канализация 
– гр.Бяла Слатина, гр. 
Враца, ул. "Ал. 
Стамболийски" №O

“ВиК” ООД, гр. 
Враца – градска 
канализация – 
гр.Бяла Слатина, 
ул. "Захари 
Стоянов" №19, 
събиране и 
отвеждане на 
отпадъчна вода

1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“Агростил-OMMP” 
ЕООД, 
гр.Б.Слатина,ул. 
"Средец" №18 

"Агростил OMMP" 
ЕООД, Инсталация 
за  Биодизел, в 
гр.Бяла Слатина 

1 1 1

“Косаня” ЕООД, гр. 
Мизия, ул. "Г. 
Димитров" №O9 

“Косаня” ЕООД-
площадка гр. Бяла 
Слатина, парцел III, 
кв.PБ, събиране, 
транспорт, 
временно 
съхранение и 
разкомплектоване 
на отпадъци 

1 1

Община Оряхово
“ВиК”ООД, гр. Враца, 
ул. "Ал. 
Стамболийски"№O

“ВиК”ООД, гр. 
Враца - градска 
канализация - 
гр.Оряхово, 
ул."Кирил и 
Методи" №1, 
отвеждане на 
отпадъчни води

1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

Община Оряхово, гр. 
Оряхово, ул. "Андрей 
Чапразов" №1R, обл. 
Враца

"Регионално депо 
за неопасни 
отпадъци на 
общините Оряхово, 
Вълчедръм, 
Козлодуй, 
Хайледин, Мизия, 
Бяла Слатина, 
Борован, Кнежа" ,  
предмет на дейност 
- депо за неопасни 
отпадъци 

1

Община Козлодуй

“ВиК”ООД, гр. Враца, 
ул. "Ал. 
Стамболийски"№O

“ВиК”ООД, гр. 
Враца - градска 
канализация - 
гр.Козлодуй, 
ул."Ломска" №1M, 
отвеждане на 
отпадъчни води

1 1

“Яйца и птици”АД, 
гр.Мизия, 
Промишлена зона

“Яйца и птици”АД,  
гр.Козлодуй Eм-ст 
"Мерите" в ПИ 
№PTT98.R11.T), 
интензивно 
отглеждане на 
кокошки-носачки

1 1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

“АЕЦ Козлодуй”ЕАД, 
гр.Козлодуй, Зона 
АЕЦ

“АЕЦ 
Козлодуй”ЕАД, 
гр.Козлодуй, Зона 
АЕЦ, производство 
на електроенергия

1 1

“ПДНГ”ЕАД,  
гр.София, ул."Стефан 
Караджа" №O

Петролно 
находище "Бутан-
юг", земл. на селата 
Бутан и Крива бара, 
добив на суров 
нефт Eкондензат) и 
природен газ 
„Бутан-юг”.

1 1

Община Роман
“ВиК”ООД, гр. Враца, 
ул. "Ал. 
Стамболийски"№O

“ВиК”ООД, гр. 
Враца - градска 
канализация - 
гр.Роман, 
ул."Христо Ботев" 
№1P6, отвеждане 
на отпадъчни води

1 1

“Метизи”АД, 
гр.Роман, 
Индустриална зона 1

“Метизи”АД, 
гр.Роман, 
Индустриална зона 
O, производство на 
стоманени телове и 
въжета

1 1 1
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2.6. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

Община Мизия
“Яйца и птици” АД, 
гр. Мизия, 
"Индустриална зона

“Яйца и птици” АД, 
гр. Мизия, 
инсталация за 
интензивно 
отглеждане на 
птици

1 1 1

„Завод за хартия”АД, 
гр.Мизия, 
АДМИНИСТРАТИВН
А СГРАДА
НА “БЪДЕЩНОСТ” 
АД
ПРОМИШЛЕНА 
ЗОНА
ГР. ЧИРПАН 6OMM
ОБЩ. ЧИРПАН
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

„Завод за 
хартия”АД, 
гр.Мизия,  предмет 
на дейност - 
производство на 
хартия 

1

Община Хайредин

„Монолит” АД, гр. 
София, Район Овча 
Купел, ж.к. „Овча 
купел”, бл. ROR, ет. 6, 
ап. 1MT

Кариера за 
скалнооблицовачни 
материали 
“Манастирище”, 
земл. 
с.Манастирище

1 1

Общо 33 36 36

По фактор "шум" ще бъдат извършени 12 бр. проверки по изпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни.
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1. O. P. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1O. 1P.
1 Решение по ОВОС 

№1-1/OMMRг. изд. от 
МОСВ

Възложител: “ВЕЦ 
Своге” ООДI 
гр.СофияI с адрес: 
гр.СофияI бул. 
“Витоша” №ROI 
ет.R

ИП: “Енергийно 
оползотворяване на 
водите на р. Искър чрез 
построяване на 9 МВЕЦ 
в руслото на реката на 
територията на Община 
Своге и Община 
Мездра”I с 
местоположение: За  
ВЕЦ “Левище” и  ВЕЦ 
“Габровница”I 
общ.МездраI обл.Враца

1 1 1

Справка 6.O. Контрол по изпълнение на условията, поставени в решенията  по ОВОС и решенията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС 

№ 

№ на Решение по 
ОВОС/Решение за 

преценяване на 
необходимостта от 

извършване на 
ОВОС

Наименование на 
инвестиционното 

предложение

Проверки по изпълнение на условия и мерки в 
решения по ОВОС

Общ брой 
проверки

По документи Чрез посещение на място

Възложител 
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2 Решение по ОВОС 
№ 14-T/OMM6г. изд. 
от МОСВ

Възложител: АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАДI 
гр. КозлодуйI с 
адрес: гр. Козлодуй

ИП: “Хранилище за 
сухо съхраняване на 
отработеното ядрено 
гориво в АЕЦ 
“Козлодуй”I с 
местоположение: АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАДI гр. 
КозлодуйI обл.Враца

1 1 1

3 Решение по ОВОС 
№ 16-9/OMM8г. изд. 
от МОСВ

Възложител: 
“Томеком” ЕООДI 
гр. СофияI с адрес: 
гр.СофияI ул. 
“Опълченска” № 
11O АI ет.8

ИП: “Ремонт и 
преустройство на 
съществуващ почивен 
дом “Леденика” и 
построяване на 
планински вилни 
къщи”I с 
местоположение: имот 
№ MMRMT6 ЕКАТТЕ 
PM6M6I местност 
ЦърквищеI землище на 
с. ЗгориградI общ. 
ВрацаI обл.Враца

1 1 1
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4 Решение по ОВОС 
№ T-4/OM1Mг. изд. 
от МОСВ

Възложител: 
“Дионисомарбле – 
България” ЕООДI 
гр.СофияI с адрес: 
гр.СофияI бул. 
“Княз Борис” № 
1PO

ИП: “Разработване на 
кариера за добив на 
скалнооблицовъчни 
материали – варовици 
от находище “Дионисо”- 
участък втори”I с 
местоположение: в 
землището на с. 
ВърбешницаI общ. 
МездраI обл.Враца

1 1 1

5 Решение по ОВОС 
№ 16-T/OM11г. изд. 
от МОСВ

Възложител: 
АГЕНЦИЯ  
“ПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУ
РА”I гр. СофияI с 
адрес: гр.СофияI 
бул. “Македония” 
№P 

ИП: “Модернизация на 
първокласен Път І-
1EЕT9) участък 
“МЕЗДРА-
БОТЕВГРАД” от км. 
161HP6T до км. 194H 
1OO” по розов вариант“I 
с местоположение: 
общ.МездраI област 
Враца

1 1 1
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6 Решение по ОВОС 
№ 19-8/OM11г. изд. 
от МОСВ

Възложител:  
“САДАС” ООДI 
гр.СофияI с адрес: 
гр.СофияI ж.к. 
“Гоце Делчев” 
бл.4OI вх.ГI ап.9M   

ИП: “Добив на 
скалнооблицовъчни 
материали от находище 
“Врачански варовик" в 
землищата на с. 
КуниноI общ. РоманI 
обл. Враца и с. РеселецI 
общ. Червен брягI обл. 
ПлевенI по 
Алтернатива ІІ – 
редуциране на 
концесионната площ 
със 1M4.816 дка. 
(намаляване на 
концесионната площ 
до O99I4P4 дка)I с 
местоположение: 
общ.РоманI обл.Враца

1 1 1

7 Решение по ОВОС 
№ O1-9/OM11г. изд. 
от МОСВ

Възложител: 
Държавно 
предприятие 
“РАДИОАКТИВН
И 
ОТПАДЪЦИ”EДП 
“РАО”)I гр.СофияI 
с адрес: гр.СофияI 
бул. “Джеймс 
Баучер” №R1I ет.18

ИП: “Изграждане на 
Национално хранилище 
за погребване на 
краткоживеещи ниско и 
средноактивни 
радиоактивни 
отпадъци(НХРАО)I с 
местоположение: 
землище с.ХърлецI 
общ.КозлодуйI 
обл.Враца

1 1 1
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8 Решение по ОВОС 
№ 1-1/OM1Oг. изд.от 
МОСВ 

ДП "Национална 
компания 
железопътна 
инфраструктура"I 
гр.СофияI МТИТС

ИН: "Модернизация на 
железопътна линия 
Видин-София" - в 
участък I: за под 
участъци 
№№41I4OI4PI44I4RI46I4T
I 48 и 49 по вариант V1-
червенX в участък 
IIМедковец-Мездра: за 
под участъци 
№№POIPPIP4IPRIP6 и 4M 
по вариант V1-червенX 
за под участъци 
№№O4IORIO6IOTIO8IO9IPM 
и P1 по вариант VO-синX 
за под участъци 
№№PTIP8IP9 по вариант 
VP-зеленX в участък III 
Мездра-София: за под 
участъци 
№№OIPI4IRI6ITI 8I9I14 и 
OO по вариант V1-
червенX за под участъци 
№№OM и O1 по вариант 
VO-синX за под 
участъци№№1RI16I1TI1
8I 19 по вариант P ВP-

1 1 1
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9 Решение по ОВОС 
№ 1M-
4/OM1Oг.изд.от 
МОСВ

Възложител: 
"Дайрект 
Петролеум 
България" ЕООДI 
гр.София

ИП: "Разработка и 
усвояване на 
газокондензатно 
находище "Койнаре"I в 
блок "А-Ловеч"I 
включващо четири 
участъка: "Борован"I 
"Враняк"I "Девенци" и 
"Садовец"

1 1 1

1M ВР 1-1/OMM9г. от 
1M.MP.OMM9г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
“БИОЛИКА 
ЕНЕРДЖИ” ЕООДI 
гр. СОФИЯI с 
адрес: гр.СофияI 
ул. “Любата” №4-6I 
ет.4

ИП: “Изграждане на 
малка ВЕЦ “Караш”I на 
р. Малък Искър”I в 
землището на с. КарашI 
общ. РоманI обл. ВрацаI 
с местоположение: общ. 
РоманI обл. Враца

1 1 1

11 Решение ВР O-O/ 
OMM9 г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
“Калин Еко строй” 
ООДI гр. ПлевенI с 
адрес: гр.ПлевенI 
ул. “Дойран” № 
1PRI ет.R

ИП: “Изграждане на 
ветроенергиен парк 
чрез монтиране на RR 
WEA  -  на 
ПЛОЩАДКА  “Б”I с 
местоположение: в 
земл. гр.Оряхово и с. 
СелановциI общ. 
ОряховоI обл.Враца

1 1 1
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1O Решение № ВР 1-1/ 
OM11г. от 
O4.M1.OM11г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: “Яйца 
и птици” АДI 
гр.МизияI с адрес: 
гр.МизияI 
Промишлена зонаI 
общ.МизияI 
обл.Враца

ИП: “Реконструкция и 
модернизация на 6 
/шест/ броя птицевъдни 
халета на ферма 
Козлодуй”I с 
местоположение: в пи 
№ PTT98.R11.T в 
местност “Мерите”I в 
землището на 
гр.КозлодуйI 
общ.КозлодуйI 
обл.Враца

1 1 1

1P Решение № ВР O-O/ 
OM11г. от 
M1.M4.OM11г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
“ВАЕИ Енерджи” 
ЕООДI гр.СливенI 
с адрес: гр.СливенI 
ул. 
“Великокняжевска” 
№ OO

ИП: “Изграждане на 
ветроенергиен парк 
“Веслец” – RR броя 
вятърни генератори с 
обща мощност 1RM МW 
и два броя подстанции”I 
с местоположение: в 
землищата на с.Камено 
полеI общ.РоманI 
с.Горна Бешовица и 
с.ЦаконицаI 
общ.МездраI обл.Враца

1 1 1
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14 Решение № ВР-O8-
ПР/OM1M от 
OR.MO.OM1Mг. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
"Алекс-Ко-
АГК"ЕООДI гр. 
СофияI с адрес: гр. 
СофияI бул. 
"Шипченски 
проход" № T-11I 
бл.OO8аI ет.4

ИП: "Концесия за добив 
на скално облицовъчни 
материали-блокове от 
варовик в н-ще "Голия 
връх"I с 
местоположение: земл. 
с. Върбешница и Горна 
КременаI общ. МездраI 
обл. Враца

1 1 1

1R Решение № ВР-OO-
ПР/OM11г.от 
18.MT.OM11г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
"ИНТЕРФИШ -
ХАЙРЕДИН"ООДI 
гр.ВрацаI с адрес: 
с.Хайредин,ул."Гео
р-ги Димитров"№ 
9OIобл.Врац

ИП: “Изграждане на 
предприятие за 
консервиране на 
първично преработена 
риба на територията на 
с.Хайредин”I с 
местоположение: УПИ 
ІI кв.P6I с.ХайрединI 
общ.ХайрединI 
обл.Враца

1 1 1

16 Решение № ВР-O8- 
ПР/OM11г.от 
11.M8.OM11г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
"Булгартрансгаз" 
ЕАДI гр. СофияI с 
адрес: гр.София 
1PP6I ж.к."Люлин" 
OI бул."Панчо 
Владигеров"№66I 
ПК P

ИП: “Нов 
експлоатационен 
сондаж Е-TO и шлейф”I 
с местоположение:  в 
земл. с. ЧиренI общ. 
ВрацаI обл.Враца

1 1 1
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1T Решение № ВР-O9-
ПР/OM11г.от 
1O.M8.OM11г. изд. от 
РИОСВ Враца

Възложител: 
"Булгартрансгаз" 
ЕАДI гр. СофияI с 
адрес: гр.София 
1PP6I ж.к."Люлин" 
OI бул."Панчо 
Владигеров"№66I 
ПК P

ИП: “Преносни 
газопроводи високо 
налягане с АГРС от 
ПГХ Чирен до гр. 
Козлодуй и гр. 
Оряхово”I с 
местоположение: обл. 
Враца

1 1 1

18 Решение № ВР-1T-
ПР/OM1Oг.изд.от 
РИОСВ-Враца

"Завод за детски 
храни" ООДI ул. 
Ген.Столетов" № 1I 
с.СелановциI 
общ.Оряхово

ИП: "Изграждане на 
предприятие за 
преработка и 
консервиране на 
зеленчуциI чрез 
преустройство на 
съществуваща сграда и 
пристройка в имот № 
964MOPI мест. 
"Дърварски път"I земл. 
с.Селановци

1 1 1

19 Решение № ВР-OR-
ПР/OM1Oг.изд.от 
РИОСВ-Враца

"Булстоун" ЕООДI 
ул. "Христо Ботев" 
№ OMI гр.Враца

ИП: "Разработване на 
находище за 
скалнооблицовъчни 
материали в площ 
ТребежаI мест. 
"Требежа"I земл. 
с.Горна КременаI 
общ.Мездра 

1 1 1
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OM Решение № ВР-MP-
ПР/OMM8г.

Черньо Ганчев 
ГанчевI Столична 
общинаI ул. 
"Солунска № R8I 
гр.София

"Изграждане на ФВЕЦ 
с мощност до P 
мегаватаI ПИ № PM4MTMI 
PM4MT1Iмест. Вельова 
кошараI земл. Бяла 
Слатина

1 1 1

O1 Решение № ВР-6O-
ПР/OMM8г.

Община КриводолI 
бул. 
"Освобождение" 1P

Изграждане на ФВЕЦ с 
мощност R мегаватаI 
земл.БауренеI 
общ.Криводол

1 1 1
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1 Решение № ВР-
07-ЕО/2011г.

Община Бяла 
Слатина

Подробен 
устройствен план 
/ПУП/-План за 
регулация и 
застрояване /ПРЗ/ 
за ПИ № 000419, 
в местността 
"Гола поляна", в 
земл. на с.Галиче, 
общ.Бяла 
Слатина, за 
изграждане на 
фотоволтаична 
централа с 
мощност до 3 
MW"

1 1 1

Справка 6.P. Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и  условия в становища по ЕО/ Решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО

10 11 1O 1P1 O P 4 5

Общ брой 
проверки/
справки

По документиНаименование 
 на плана/ 

програмата

6 7 8 9

№ Възложител 

Проверки по обобщени 
справки  преди 

приемането/одобряването на 
плана

Проверки по доклади по 
наблюдение и контрол при 

прилагането на 
плана/програмата

По документи

№ на 
становище по 
ЕО/Решене за 

преценяване на 
необходимостт

а от  
извършване на 

ЕО
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2 Решение № ВР-
08-ЕО/2010г.

"ОтоГруп" 
ЕООД, 
ж.к.Надежда, 
гр.София

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 163002, 
местн.Копана 
могила, 
земл.Горно 
Пещене, 
общ.Враца

1 1 1

3 Решение № ВР-
20-ЕО/2010г.

Нова Енергия 
Холдинг" 
ЕООД, 
ур."Козлодуй
ски бряг" № 
9, гр.Враца

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 098010, 
мест.Коева бабка, 
земл.с.Лиляче, 
общ.Враца за 
изграждане на 
соларен парк с 
инстарилана 
мощност от 3 
мегавата

1 1 1

4 Решение № ВР-
08-ЕО/2011г.

"Враца 
Солар" ООД, 
ул. 
"Ив.Вазов", 
гр.Оряхово

ПУП-ПРЗ на 
УПИ I 
12259.645.15,мес
т.Джуджански 
поток, 
земл.гр.Враца за 
ФВЕЦ с мощност 
5 мегавата

1 1 1

5 Решение № ВР-
09-ЕО/2011г.

Община 
Враца, ул. 
"Стефанаки 
Савов" № 6

ПУП-ПРЗ за част 
от ПИ 071002-
ФВЕЦ 5 
мегавата, 
земл.Мраморен

1 1 1
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6 Решение № ВР-
17-ЕО/2010г.

Община 
Криводол, 
бул. 
"Освобожден
ие" 13

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 168003, 
мест.Жиев лъг, 
земл.с.Лесура, за 
изграждане на 
ФВЕЦ с мощност 
2.5мегавта

1 1 1

7 Решение № ВР-
22-ЕО/2010г.

Община 
Криводол, 
бул. 
"Освобожден
ие" 13

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 168004, 
мест.Жиев лъг, 
земл.с.Лесура, за 
изграждане на 
ФВЕЦ с мощност 
2.5мегавта

1 1 1

8 Решение № ВР-
01-ЕО/2011г.

Община 
Криводол, 
бул. 
"Освобожден
ие" 13

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 064002, 
мест.Ямите, 
земл.с.Градешни
ца, за изграждане 
на ФВЕЦ с 
мощност до 5 
мегавата

1 1 1

323



9 Решение № ВР-
03-ЕО/2011г.

Строител 
Криводол 
ЕООД, 
гр.Криводол

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 000338, 
мест.Край село, 
земл.гр.Криводол
, за изграждане 
на ФВЕЦ с 
мощност до 2 
мегавата

1 1 1

10 Решение № ВР-
10-ЕО/2010г.

Солар 
Цветкова 
2010 ЕООД, 
гр.Козлодуй

ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 000084 и 
000087, мест. 
Гладно поле, 
земл.с.Софроние
во, общ.Мизия

1 1 1

11 Решение № Вр-
01-ЕО/2012г.

"ЕкоСолар 
Цветкова 
2020" ЕООД, 
гр.Козлодуй

Изграждане на 
ФВЕЦ с мощност 
2 мегавата, ПИ № 
37798.625.55, 
мест. "Кв.Янтра", 
земл.Козлодуй, 
общ.Козлодуй
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1 O 3 4 5 6 T 8 9 1M 11 1O 13 14 15 16 1T 18 19 OM O1 OO O3 O4 O5
„Екопроект” 
ООД, гр.Враца, 
бул. “Липник” 
№1OP

"Регионално 
депо за 
неопасни 
отпадъци за 
общините Враца 
и мездра", 
гр.Враца,  
предмет на 
дейност- депо за 
неопасни 
отпадъци с 
капацитет над 
ORMMM t

R-Н1/OM1M г.

1

Мониторинг 
почвинаименование на 

фирмата EЮЛI 
ЕТ) седалище и 

адрес на 
управление 

Справка 6.4. Контрол по условията на Комплексни разрешителни

№
 п

о 
ре

д наименование 
на обектI 

населено мястоI 
дейност

Основна 
проверка на 

инсталацията 

Емисионен контрол  

О
бщ

 б
ро

й 
пр

ов
ер

ки

води въздух шум
№ на 

Комплексно 
разрешително
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„Стройкерамика”
АД, гр.Мездра - 
цех Мездра, P1MM 
гр. Мездра, ул. "Л. 
Каравелов" №P8

„Стройкерамика
”АД, гр.Мездра - 
цех Мездра,  
предмет на 
дейност-
производство на 
тухли чрез 
изпичане в 
рингова пещ 

TM/OMMRг

1

„Стройкерамика”
АД, гр.Мездра - 
цех Мездра, P1MM 
гр. Мездра, ул. "Л. 
Каравелов" №P8

„Стройкерамика
”АД, гр.Мездра - 
цех Враца,  
предмет на 
дейност- 
производство на 
тухли чрез 
изпичане в 
рингова пещ 

T1/OMMRг

1

„Холсим 
(България)”АД, 
PM4M с.Бели извор, 
общ. Враца, обл. 
Враца

„Холсим 
(България)”АД, 
с.Бели извор,  
предмет на 
дейност - 
производство на 
цимент

TR-Н1/ OMM9 г. 
Актоализирано с 
решение №TR-Н1-
ИM-А1/OM1Oг. 1

326



„Метизи”АД, 
гр.Роман, 
Индустриална 
зона, общ. Роман, 
обл. Враца

„Метизи”АД, 
гр.Роман,  
предмет на 
дейност - 
производство на 
стоманени 
телове, 
стоманени 
въжета, 
арматурни 
снопове, 
пирони, сита и 
сапани

T8/OMMR г. 
Актоализирано с 
решение №T8/-
НM-ИM-А1/OM11г.

1 1 1 1 1

,,Вратица-Враца” 
АД, гр. Враца 
досегашен 
оператор 
“Вратица” ООД, 
гр. Враца, ул. 
"Индустриална", 
№T

,,Вратица-
Враца” АД, гр. 
Враца,  предмет 
на дейност - 
обработка и 
багрене на 
текстил

1PR/ OMM6г. в 
процедура по 
актоялизиране 
на КР

1 - - - - 1
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„Завод за 
хартия”АД, 
гр.Мизия, 
АДМИНИСТРАТ
ИВНА СГРАДА
НА 
“БЪДЕЩНОСТ” 
АД
ПРОМИШЛЕНА 
ЗОНА
ГР. ЧИРПАН 
6OMM
ОБЩ. ЧИРПАН
ОБЛ. СТАРА 
ЗАГОРА

„Завод за 
хартия”АД, 
гр.Мизия,  
предмет на 
дейност - 
производство на 
хартия 

OOT-НM/ OMM8г.

1

Община Оряхово, 
гр. Оряхово, ул. 
"Андрей 
Чапразов" №1R, 
обл. Враца

"Регионално 
депо за 
неопасни 
отпадъци на 
общините 
Оряхово, 
Вълчедръм, 
Козлодуй, 
Хайледин, 
Мизия, Бяла 
Слатина, 
Борован, Кнежа" 
,  предмет на 
дейност - депо 
за неопасни 
отпадъци 

O49-НM/ OMM8г. 
Актоализирано с 
решение №O49-
НM-ИM-А1/OM1Oг.

1
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„СВ Феникс” 
ЕООД, гр. Враца, 
ул. Иванка 
Ботева" №OO, ет. P

„СВ Феникс” 
ЕООД, с. 
Мраморен, общ. 
Враца, обл. 
Враца,  предмет 
на дейност - 
отглеждане на 
птици 

OR6-НM/ OMM8г.

1

„Яйца и 
птици”АД, 
гр.Мизия, PPPM гр. 
Мизия, 
Промишлена зона 
1

„Яйца и 
птици”АД, 
гр.Мизия, 
площадка 
Мизия,  предмет 
на дейност - 
отглеждане на 
птици 

OR8-НM/ OMM8г.

1

„Яйца и 
птици”АД, 
гр.Мизия, PPPM гр. 
Мизия, 
Промишлена зона 
1

„Яйца и 
птици”АД, 
гр.Мизия, 
площадка 
Козлодуй,  
предмет на 
дейност - 
отглеждане на 
птици 

OR9-НM/ OMM8г 
Актоализирано с 
решение . №OR9-
Н1-ИM-АM/OM1Oг.

1
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„Агростил – 
OMMP”ЕООД, 
гр.Бяла Слатина

„Агростил – 
OMMP”ЕООД, 
гр.Бяла Слатина,  
предмет на 
дейност-
производство и 
търговия със 
селскостопанска 
продукция 
(производство 
на рафинирано и 
нерафинирано 
масло) 

POM-НM/ OMM8г.

1

Съгласно условия в издадените комплексни разрешителни операторите, извършат собствени периодични измервания с честота на измерване веднъж 
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Висок 
рисков 

потенциал

Нисък 
рисков 

потенциал

1. 2. P. 4. 5. 6. T. 8.

1
„Булгартранзгаз” ЕАД -
“Подземно газово 
хранилище “Чирен”

с. Чирен
№124/2008г

x 9

2
„Камибо” ООД ТП 
Хименерго  гр. Враца №98/2008 г. x 5

3 “АЕЦ Козлодуй” EАД гр. Козлодуй №114/2008 г. x 9

4 “Никас” ООД с. Лиляче №111/2008г x 5

5

„Нафтекс Петрол” ЕООД 

– Петролна база Враца
 гр. Враца

№44/2007 г.
x 5

Справка 6.5. План за контролната дейност на обекти, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС 

№
наименование на 
обект, населено 
място, дейност

Номер на 
Разрешителното

Класификация на обекта

Месец на 
планирана 
проверка

Забележки
наименование на фирмата 

(ЮЛ, ЕТ) седалище и 
адрес на управление



П В ИП ПНВ

1. 2. P. 4. 5. 6. T. 8. 9. 10. 11. 12. 1P. 14. 15. 16. 1T.
1 АЕЦ Козлодуй гр.Козлодуй 1 1 1 1

2 „Камибо” ООД гр.Враца 1 1 1 1 1

3

“Месер 
България”  
ЕООД гр.Враца 1 1 1 1 1

4 “Техкерамик”  ООД гр.Мездра 1 1 1 1
5 “Химем” ЕООД гр.Враца 1 1 1 1 1

6

ЕТ “М-
Инженеринг”Еми
лия Маркова гр.Враца 1 1 1 1 1

7 “Свежест” - ООД гр.Враца 1 1 1 1 1
8 “Нафтекс Петрол” ЕООДгр.Враца 1 1 1 1
9 “Абрис” ООД гр.Враца 1 1 1 1 1

10
“Булгартрансгаз” 
ЕАД с. Чирен 1 1 1 1 1

11 “Гарант” АД гр. Б. Слатина 1 1 1 1
12 “Екопром” ООД с.Селановци 0 0 0 0

13
“Химет OMMM” 
–ЕООД гр.Роман 1 1 1 1 1

14
Находище за 
нефт и газ с.Селановци 1 1 1

15
Находище за 
нефт и газ  с.Бутан 1 1 1 1

16 Взривен склад с.Върбешница 2 2 2 1 1
17 Взривен склад с.Черепиш 0 0 0

Статут спрямо 
oEACe*

Регламент 
689/2008 

EPIC)

наименование на 
фирмата EЮЛ, ЕТ) 

седалище и адрес на 
управление

Справка 6.6. Обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 
ЗООС

Регламент 
12T2/2008 

ECLP)

Регламент 
648/2004 

(Детергенти)

Регламент 
850/2004 
EPOPs)

Регламент 
1102/2008 
(живак)**

Наредба за 
съхранение 
на опасни 

вещества и 
смеси I т

ри
м

ес
еч

ие

II
 т

ри
м

ес
еч

ие

II
I т

ри
м

ес
еч

ие

IV
 т

ри
м

ес
еч

ие

№
наименование на 
обект, населено 
място, дейност

Регламент 190T/2006 
EoEACe)
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18 Взривен склад  с.Манастирище 2 2 2 1 1
19 Никас ООД с. Лиляче 2 2 2 2 1 1
20 Взривен склад м.Мътница 2 2 2 1 1
21 “Метизи” –АД гр.Роман 1 1 1 1

22

“Инкомс 
контактни 
елементи “ АД с.Зверино 1 1 1 1

23
“Центромет” АД

гр.Враца 1 1 1 1 1
24 Вархим ЕООД с. Черепиш 1 1 1 1 1
25 Химипласт АД гр.Враца 1 1 1 1
26 Людал ЕООД с. Зверино 1 1 1 1
27 Софи ООД гр.Враца 1 1 1 1
28 Андонов ООД  гр.Мизия 1 1 1 1 1

29
ЕТ “Евекс 
Евгения 
Димитрова”

 гр.Мездра 1 1 1 1 1

30
Ново Химко АД

гр. Враца 1 1 1 1

Забележки:

**   Обекти, подлежащи на контрол в обхвата на Регламент 1102/2008 и съгласно ЗООС

*   Статут спрямо REACH – Производител (П); Вносител (В)/Изключителен представител (ИП); Потребител надолу по 
      веригата (ПНВ);
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 2.7. Комплексни проверки
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Община Враца
“Центромет” АДI гр. ВрацаI ул. "Никола Вапцаров" №9 "Центромет” АДI гр. ВрацаI ул. "Никола 

Вапцаров" №9I леярна за черни метали Х Х Х
“Враца-Старт” АДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №O “Враца-Старт” АДI гр.ВрацаI ул. "Шипка" №OI 

леярна на черни метали Х
“Ивагус” ЕООДI гр. ВрацаI бул. "Васил Кънчов" №TO “Ивагус” ЕООДI кланица и цех за 

месопреработкаI гр.ВрацаI ул. "Криводолско 
шосе" Х Х

“Лалов и Вачев” ЕООДI гр. СофияI бул. "Проф. Цветан Лазаров" 
№1PI ет.PI офис PM1

“Лалов и Вачев” ЕООД - цех за 
месопреработка - гр. ВрацаI Хранително-
вкусова зона Х Х Х

„Млечен Рай – O”ООД I гр.СофияI ул. "Добруджански край" №1I 
вх. АI ет.RI ап.1P

„Млечен Рай – O”ООДI кв. БистрецI гр. ВрацаI 
предприятие за млекопреработка Х Х Х

“ВРЗ Вола” ЕАДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола” ЕАДI гр. ВрацаI производство на 
метални конструкции за енергетиката Х Х Х

“ВРЗ Вола ЕКО" ЕАДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола ЕКО" ЕАДI гр. ВрацаI производство 
на метални контейнери Х Х

„ЗММ-Враца” АДI гр. ВрацаI ул."Илинден" №1O „ЗММ-Враца” АДI гр. ВрацаI производство на 
металорежещи машини Х Х Х Х Х

“Автобусни превози”I гр. ВрацаI ул. "Мито Орозов" №6P “Автобусни превози”I гр. ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №6PI пътнически превози Х

Област Враца

Списък на  обектитеI на които ще бъдат извършени комплексни проверки. 

наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на 
управление, 

наименоване на обект, населено място, 
дейност

Закон за опазване на 
околната среда Закон за чистотата на атмосферния въздух ЗЗВВХВС

334



 2.7. Комплексни проверки

ЗЗ
Т

Н
ар

ед
ба

 за
 с

ъх
ра

не
ни

е 
на

 о
па

сн
и 

ве
щ

ес
т

ва
 и

 с
м

ес
и

ЗУ
О

- Р
аз

ре
ш

ит
ел

ен
 р

еж
им

 и
 р

ег
ис

т
ра

ци
он

ен
 р

еж
им

Н
ар

ед
ба

 №
 8

 о
т

 O
4.

08
.O

00
4г

. з
а 

ус
ло

ви
ят

а 
и 

из
ис

кв
ан

ия
т

а 
за

 и
зг

ра
ж

да
не

 и
 е

кс
пл

оа
т

ац
ия

 н
а 

де
па

 и
 н

а 
др

уг
и 

съ
ор

ъж
ен

ия
 и

 и
нс

т
ал

ац
ии

 за
 о

по
лз

от
во

ря
ва

не
 и

 о
бе

зв
ре

ж
да

не
 н

а 
от

па
дъ

ци
 в

 т
. ч

. П
ла

но
ве

т
е 

за
 п

ри
ве

ж
да

не
 н

а 
съ

щ
ес

т
ву

ва
щ

ит
е 

Н
ар

ед
ба

т
а 

за
 о

па
ко

вк
ит

е 
и 

от
па

дъ
ци

т
е 

от
 о

па
ко

вк
иI

 в
кл

. п
ро

ду
кт

ов
и 

т
ак

си

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 т

ре
т

ир
ан

е 
на

 о
т

па
дъ

ци
т

е 
от

 м
от

ор
ни

 п
ре

во
зн

и 
ср

ед
ст

ва

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 п

ус
ка

не
 н

а 
па

за
ра

 н
а 

ба
т

ер
ии

 и
 а

ку
м

ул
ат

ор
и 

и 
за

 т
ре

т
ир

ан
е 

и 
т

ра
нс

по
рт

ир
ан

е 
на

 о
т

па
дъ

ци
 о

т
 б

ат
ер

ии
 и

 а
ку

м
ул

ат
ор

и

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 т

ре
т

ир
ан

е 
и 

т
ра

нс
по

рт
ир

ан
е 

на
 о

т
ра

бо
т

ен
и 

м
ас

ла
 и

 о
т

па
дъ

чн
и 

не
ф

т
оп

ро
ду

кт
и

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 п

ус
ка

не
 н

а 
па

за
ра

 н
а 

ел
ек

т
ри

че
ск

о 
и 

ел
ек

т
ро

нн
о 

об
ор

уд
ва

не
 и

 т
ре

т
ир

ан
е 

и 
т

ра
нс

по
рт

ир
ан

е 
на

 о
т

па
дъ

ци
 о

т
 е

ле
кт

ри
че

ск
о 

и 
ел

ек
т

ро
нн

о 
об

ор
уд

ва
не

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 р

ед
а 

и 
на

чи
на

 за
 и

нв
ен

т
ар

из
ац

ия
 н

а 
об

ор
уд

ва
не

I с
ъд

ър
ж

ащ
о 

П
Х

БI
 м

ар
ки

ра
не

т
о 

и 
по

чи
ст

ва
не

т
о 

м
уI

 к
ак

т
о 

и 
за

 т
ре

т
ир

ан
е 

и 
т

ра
нс

по
рт

ир
ан

е 
на

 о
т

па
дъ

ци
I с

ъд
ър

ж
ащ

и 
П

ХБ

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 т

ре
т

ир
ан

е 
и 

т
ра

нс
по

рт
ир

ан
е 

на
 п

ро
из

во
дс

т
ве

ни
т

е 
и 

на
 о

па
сн

ит
е 

от
па

дъ
ци

Н
ар

ед
ба

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
а 

за
 т

ре
т

ир
ан

е 
на

 и
зл

ез
ли

 о
т

 у
по

т
ре

ба
 гу

м
и

Н
ар

ед
ба

 за
 р

ед
а 

и 
на

чи
на

 за
 о

по
лз

от
во

ря
ва

не
 н

а 
ут

ай
ки

 о
т

 п
ре

чи
ст

ва
не

т
о 

на
 о

т
па

дъ
чн

и 
во

ди
 ч

ре
з у

по
т

ре
ба

т
а 

им
 в

 зе
м

ед
ел

ие
т

о

Н
ар

ед
ба

 №
 6

 за
 у

сл
ов

ия
т

а 
и 

из
ис

кв
ан

ия
т

а 
за

 и
зг

ра
ж

да
не

т
о 

и 
ек

сп
ло

ат
ац

ия
т

а 
на

 и
нс

т
ал

ац
ии

 за
 и

зг
ар

ян
е 

и 
ин

ст
ал

ац
ии

 за
 с

ъв
м

ес
т

но
 и

зг
ар

ян
е 

на
 о

т
па

дъ
ци

За
щ

ит
ен

и 
т

ер
ит

ор
ии

за
щ

ит
ен

и 
зо

ни
 

Гл
ав

а 
V

 “
О

па
зв

ан
е 

на
 в

ек
ов

ни
 и

 за
бе

ле
ж

ит
ел

ни
 д

ър
ве

т
а”

Гл
ав

а 
VІ

ІІ
 “

О
па

зв
ан

е 
на

 р
ас

т
ит

ел
ни

 и
 ж

ив
от

ин
ск

и 
ви

до
ве

 и
зв

ън
 е

ст
ес

т
ве

на
т

а 
им

 с
ре

да
”

Н
ар

ед
ба

 №
 1

/O
00

6 
за

 у
сл

ов
ия

т
а 

и 
ре

да
 за

 л
иц

ен
зи

ра
не

 н
а 

зо
ол

ог
ич

ес
ки

т
е 

гр
ад

ин
и

Н
ар

ед
ба

 №
 6

 о
т

 O
P.

10
.O

00
P 

г. 
за

 м
ин

им
ал

ни
т

е 
из

ис
кв

ан
ия

 и
 у

сл
ов

ия
 за

 о
т

гл
еж

да
не

 н
а 

ж
ив

от
ни

 в
 зо

ол
ог

ич
ес

ки
 гр

ад
ин

и 
и 

це
нт

ро
ве

 за
 о

т
гл

еж
да

не
 и

 р
аз

м
но

ж
ав

ан
е 

на
 

за
щ

ит
ен

и 
ви

до
ве

 ж
ив

от
ни

. 

Ра
зд

ел
 ІІ

І о
т

 З
БР

 –
 Р

ег
ул

ир
ан

о 
по

лз
ва

не
 н

а 
ра

ст
ит

ел
ни

 и
 ж

ив
от

ин
ск

и 
ви

до
ве

на
 о

сн
ов

ан
ие

 ч
л.

 9
0 

от
 З

БР

на
 о

сн
ов

ан
ие

 ч
л.

 9
6 

от
 З

БР

Н
ар

ед
ба

 №
 O

/O
00

4 
г. 

за
 п

ра
ви

ла
т

а 
и 

из
ис

кв
ан

ия
т

а 
за

 с
ъб

ир
ан

е 
на

 б
ил

ки
 

и 
ге

не
т

ич
ен

 м
ат

ер
иа

л 
от

 л
еч

еб
ни

 р
ас

т
ен

ия

Н
ар

ед
ба

 №
 5

 за
 и

зи
ск

ва
ни

ят
аI

 н
а 

ко
ит

о 
т

ря
бв

а 
да

 о
т

го
ва

ря
т

 Б
ЗП

 и
 

ск
ла

до
ве

 за
 б

ил
ки

.

За
ко

на
 за

 п
оч

ви
т

е 

Н
ар

ед
ба

 №
 4

 за
 м

он
ит

ор
ин

г н
а 

по
чв

ит
е

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х

Х Х

Х

Х Х

Х Х Х

Закон за 
почвите

ЗО
П

О
Е

Щ

Закон за управление от отпадъците Закон за биологичното разнообразие

Закон за 
лечебните 
растения
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„Анди”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх Йосиф" 6RI вх. ВI ап. PR „Анди”ЕООДI гр.ВрацаI ж.к. "Дъбника"I срещу 
КАТI автосервиз и автомивка Х

„Галактика MP” ЕООДI гр.ВрацаI ул. "Хаджи Димитър"№1P „Галактика MP” ЕООДI гр.ВрацаI ул. 
"Складова"№6- производство на бетонови и 
строителни материали Х Х Х

“ДМ България” ЕООД,гр.СофияI бул.”Околовръстен път” №O6MI 
бл.АI ет.1I п.к. 1T66

гр.ВрацаI бул. „Никола Войводов” №9/O I 
продажба на козметика и др. Х

 Мая Стоянова ЦеноваI ул. "Васил Левски" №1I с. Три КладенциI 
обл. Враца

Кравеферма в м-ст "Пирашки круши"I земл. с. 
Три кладенциI общ. Враца Х

"О.М.С. Салери Истърн Юръп" ЕООДI бул. "Мито Орозов" 
№T9I гр. ВрацаI общ. Враца

Предприятие за производство на сферични 
крановеI м-ст "Гладно поле"I гр. ВрацаI общ. 
Враца Х

‘Боди М Травъл’ OOД гр. ВрацаI ул. "Полковник Кетхудов" 
№PP

‘Боди М Травъл’ OOД гр. ВрацаI ул. 
"Илинден"I транспортни услуги Х

“М-Трайдинг” ЕООД гр.ВрацаI ул. "Хр. Ботев" №41 “М-Трайдинг” ООД гр.ВрацаI ул. "Хр.Ботев" 
№41I хим.чистене Х

“Атамар”ООД общ. ВрацаI с. ПаволчеI ул. "Хр Ботев" № R4 “Атамар”ООД с. ПаволчеI ул. "Батак"I мебелен 
цех Х

“Булгартрансгаз” ЕАДI гр. СофияI ж.к. "Люлин O"I ул. "Панчо 
Владигеров" №66

“Булгартрансгаз” ЕАДI с. ЧиренI общ. ВрацаI 
преносI транзитен пренос и съхранение на 
природен газI и ведомствена бензиностанция

Х Х Х
“Нафтекс Петрол”ЕООД Eпетролна база-Враца)I гр. ВарнаI ул. 
“Братя Миладинови”№OOА

“Нафтекс Петрол” ЕООДI петролна базаI 
гр.ВрацаI Обработка,вносI износI пласментно-
снабдителна и търговска дейност с петрол и 
петролни продукти Х Х

ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АДI гр. ВрацаI ул. "Мито 
Орозов" №18

ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АДI гр. ВрацаI 
ул. "Мито Орозов" №18I производсво на 
метални и дървени изделия по поръчка

Х Х
ЕТ „КАМ-Никола Стойков”I гр. СофияI район ТриадицаI ж.к. 
"Гоце Делчев"I бл. OR1I вх. ГI ап. T4

ЕТ „КАМ-Никола Стойков” I гр. ВрацаI 
ул."Шипка" №TI производство на мебели Х Х Х

“ВиК" ООДI гр. Враца – градска канализация и ГПСОВI 
гр.ВрацаI ул. "Ал. Стамболийски" №O

“ВиК" ООДI гр. Враца – градска канализация и 
ГПСОВI гр. ВрацаI отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води

Х
ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. Добрилова”I гр. ВрацаI ж.к. 
"Дъбника"I бл. OMI вх. ЖI ап. 1RT

ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. Добрилова”I ул. 
"Илинден" №1I предприятие за 
млекопреработка Х Х Х Х

“МиА-ЦВ”ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Индустриална зона" “МиА-ЦВ” ЕООДI пресевна инсталацияI с. 
Бели ИзворI общ. Враца Х

”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №1 ”Дани-1” ООДI гр. ВрацаI ул. "Шипка" №1I цех 
за преработка на птиче месо Х Х Х

 „Чикас”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №R „Чикас”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №RI 
птицекланица Х Х Х

“Абрис” ООДI гр. ВрацаI ул. "Спортна" №P “Абрис” ООД -  гр. ВрацаI ул. "Илинден"I 
производство на гасена вар и хоросан Х Х

“Ми – Пет”ООДI гр. ВрацаI ул. "Васил Кънчов" №OTI “Ми – Пет” ООДI гр. ВрацаI ул. "Васил 
Кънчов" №OTI бетонов възел и варово 
стопанство Х

“Бетон – ЦВ” ООДI гр. ВрацаI ул. "Георги Бързашки" №1M “Бетон – ЦВ” ООДI гр. ВрацаI ул. "Илинден"I 
бетонов възел Х

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. ВрацаI ул. "Братя Миладинови" №18I 
ап. T

ЕТ “М – Инженеринг”I гр. ВрацаI Източна 
промишлена зонаI производство на ПРЗ Х

“Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. Пешев PА “Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. 
Пешев PАI  производство и търговия с 
технически и специални газове Х
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“Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6 “Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6I 
Търговия и производство на рективи и 
химикали Х

“Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" №4 “Беана-Враца”ООДI гр.ВрацаI ул. "Илинден" 
№4I производство на безалкохолни напитки

Х Х Х Х
“Председник” ЕООДI с. ЗгориградI ул. "Буковец" №14 “Председник” ЕООДI с.Бели Извор-цех за 

обработка на скално-облицовачни материали 
Х

”Нивего” ООДI с.ЧиренI общ. ВрацаI ул. "Георги Димитров" 
№1R

ЕТ ”Нивего”I с.ЧиренI общ. ВрацаI м. ТиквенI 
предприятие за млекопреработка Х Х Х

ЕТ “Орбита-Н”I гр.ВрацаI м. Турканица ЕТ “Орбита-Н”I гр. ВрацаI м. ТурканицаI цех за 
месопреработка Х Х

СД „Дигант - Димитров Григоров”ООДI гр. ВрацаI ул. "Екзарх 
Йосиф" №1P 

СД „Дигант - Димитров Григоров” ООДI с. 
ДевенеI мелница Х

"Химипласт" АДI бул. "Ген. Тотлебен" №T1-TPI гр. София Предприятие за производство на тръби от 
полиетилен1 гр. ВрацаI Източна промишлена 
зонаI съществуваща производствена площадка 
на територията на "Ново Химко" АД

Х Х
"Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Хр. Ботев" №1O4 "Дона OMM9" ЕООДI гр. ВрацаI ул. "Георги 

Раковски" №41I ателие за хим чистене Х
“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КДI  с. Равно полеI общ. Елин 
ПелинI обл. СофияI ул. "P март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООДI гр. 
ВрацаI ул. "В. Кънчов" №O1 Х

"НИКАС" ООДI 16O1 СофияI "ЦарБорис ІІІ"I №1O6 "НИКАС" ООДI м."Говедарника"I земл. с. 
ЛилячеI склад за съхранение на промишлени 
взривни вещества от типа "Амонити" и 
спомагателни сгради към него Х

“Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. Пешев PА “Месер Химко Газ”ООДI 1RO8 СофияI бул. Д. 
Пешев PАI  производство и търговия с 
технически и специални газове Х

“Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6 “Химем”ЕООДI гр. Враца бул. Хр. Ботев T6I 
Търговия и производство на рективи и 
химикали Х

Община Мездра
“Хемус М”АДI гр. МездраI ул."Христо Ботев" №1 Производствена площадка на "Хемус М"АДI 

индустриална част на гр.МездраI обработка на 
скално-облицовъчни м-ли и дейности по 
временно съхранение и транспортиранена 
опасни и производствени отпадъци.

Х Х
"АСК БУЛ"ООДI гр.ВрацаI ул."Христо Ботев" №118 "АСК БУЛ"ООДI гр.МездраI ул."Брусенско 

шосе" №1I инсталация за обезводняване на 
отпадни нефтопродукти Х

ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”I гр.МездраI ул. "Св.Св. Кирил и 
Методи" №P8

ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”I гр.МездраI ул. 
"Св.Св. Кирил и Методи" №RO-ВI автобусни 
пътнически превози Х

“Инкомс КЕ”АДI с.ЗвериноI ул."Никола Войновски" №P “Инкомс КЕ”АДI с.ЗвериноI ул."Никола 
Войновски" №PI производство на изделия от 
пластмаса за промишлеността Х

“Балкан-Искър”АДI гр.МездраI ул. "Брусенско шосе" №1 “Балкан-Искър”АДI гр.МездраI ул. "Брусенско 
шосе" №1I производство на резервни части за 
машиностроенето Х

„Тошел 9O”ЕООДI гр. СофияI ул. "Княз Ал. Дондуков"№ 11RI вх. 
АI ет.PI ап.1T

„Тошел 9O”ЕООДI с.ЦаревецI Стопански двор 
на ТКЗСI животновъдство Х

„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

“Монолит” АДI с.ВърбешницаI склад за 
промишлени взривни в-ва Х
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EТ"Евекс Евгения Димитрова"I гр.СофияI жк."Младост 4"I 
бл.4MTI ап.O8

EТ"Евекс Евгения Димитрова"I гр.МездраI 
ул."Брусенско шосе" №1I производство на 
натриев метасиликат Х

“Ню текс”АДI гр. СофияI ул. "Джеймс Баучър" №116 “Ню текс”АДI гр. МездраI ул. "Христо Ботев" 
№9MI производство на текстил Х Х Х Х Х

“БУЛБРЮ БГ”ЕООДI гр. ВарнаI бул."Вл. Варненчик" №O81 “БУЛБРЮ БГ” ЕООДI гр. МездраI ул. "Христо 
Ботев" №96I пивоварна Х Х Х Х Х

“Вархим”ЕООДI гр.МездраI ул."Христо Ботев" №R6 “Вархим”ЕООДI ХЦ гара ЧерепишI 
производство на хидратна вар Х Х Х

„Техкерамик М”ООДI гр.МездраI ул. "Боденско шосе" №1 „Техкерамик М”ООДI гр.МездраI ул. 
"Боденско шосе" №1I производство на 
керамични изделия със специално 
предназначение Х Х

“Марколана България” ООДI с.ЗвериноI ул. "Комсомолска" №O “Марколана България” ООДI с.ЗвериноI ул. 
"Комсомолска" №OI производство на суров 
вълнен плат Х

"Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI ул."Хаджи Димитър" №R "Скай клуб"ООДI с.ТипченицаI 
ул."Смильовец" №RI винарска изба и 
ракиджийница Х

„Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI ул."Искър" №4 „Людал OM1M” ЕООДI с.ЗвериноI ул."Искър" 
№4I производство на бестазбестови 
фрикционни изделия Eнакладки) Х Х Х

ЕТ “Йордан Величков-Влади ”I гр. СофияI жк."Младост 1А"I бл. 
RMPI вх.БI ет.4I ап.46

ЕТ “Йордан Величков-Влади ”I с.ЗвериноI 
ул."Искър" №6I оранжерия за производство на 
краставици Х Х

ЗП Венцислав Николов МоновI гр.МездраI ул." Цанко 
Церковски" №O9

КравефермаI местност "Шавара" I в землището 
на гр.МездраI животновъдство Х

ЕТ”Централкомерс”I гр.МездраI ул."Пейо Яворов" №6 ЕТ”Централкомерс”I с.МоравицаI стопански 
двор на ТКЗСI животновъдство Х

ЗП Георги НончевI с.Горна КременаI ул."Райко Даскалов" №O1 Кравеферма на ЗП Георги НончевI земл. на 
с.Горна Кремена Х

Община Бяла Слатина
“Специал Ауто”ООД I гр.Бяла СлатинаI ул. "Хан Крум" №TP “Специал Ауто”ООД I гр.Бяла СлатинаI ул. 

"Захари Стоянов"I парцел №8I планоснимачен 
№P48RI автосервиз и съхранение на ИУМПС

Х
“Вега Стар”ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. "Промишлена зона" “Вега Стар”ЕООДI гр.Б. СлатинаI ул. 

"Промишлена зона"I консервиране на плодове 
и зеленчуци Х Х Х Х Х

“Гарант”АД-гр. Бяла СлатинаI ул. "Индустриална зона" №O “Гарант”АД-гр. Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална зона" №OI производство на 
хидравлични елементи за машиностроенето Х Х

“Белпред” АД-гр.Бяла СлатинаI ул. "Индустриална" №O “Белпред” АД-Бяла СлатинаI ул. 
"Индустриална" №OI производство на кардни 
прежди Х Х

„Акет Пласт” ООДI гр.Бяла СлатинаI ул. "Търнавска" №4O „Акет Пласт” ООДI гр.Бяла СлатинаI ул. 
"Търнавска" №4OI предварително третиране и 
рециклиране на отпадъци от пластмаса Х

"АПЕ OMM1" ООДI с.ГаличеI общ. Бяла Слатина АПЕ OMM1 ООДI с.ГаличеI общ. Бяла СлатинаI 
извън регулацияI мелница Х

ЕТ “ММ-Милко Минов”I гр. Бяла СлатинаI ул. "Княз Дондуков" 
№O8

ЕТ “ММ-Милко Минов”I с. ТърнакI 
свинеферма и цех за преработка и добив на 
месо Х

“Милве”АДI гр. Бяла СлатинаI ул. "Промишлена зона" “Милве”АДI с. ТърнакI общ. Бяла СлатинаI 
производство на готови лекарствени форми Х

 Иван Рашков ЙозовI ул. "Ал. Стамболииски" № 6I с. Бърдарски 
геранI общ. Бяла Слатина

Кравеферма в м-ст "Край селото"I с. Бърдарски 
геранI общ. Бяла Слатина Х
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ЕТ “ФОЛК P”I гр. СофияI ж. к. "Красна поляна" бл. OMTI вх. АI 
ап. P

ЕТ “ФОЛК P”I с. ВранякI цех за топено сирене
Х

Община Оряхово
“ПДНГ”ЕАДI  гр.СофияI ул."Стефан Караджа" №O Петролно находище "Селановци"I земл. на 

селата Лесковец и СелановциI добив на суров 
нефт и природен газI чрез добивни сондажиI 
пиезометричните сондажи и нефтогазо-
събирателния пункт EНГСП – Селановци).

Х Х
“Хидком” АДI гр.ОряховоI ул."Лесковско шосе" №4 “Хидком” АДI гр.ОряховоI металообработване

Х Х
“Агротехчаст” АДI гр.ОряховоI ул."Врачанско шосе" “Агротехчаст” АДI гр.ОряховоI 

металообработване Х Х
"Бургозоне" ЕООДI гр. СофияI район Красно селоI бул. "Цар 
Борис ІІІ-ти №1O4ВI вх. АI ап.1O

"Бургозоне" ЕООДI с. ЛесковецI винарна и 
хотелски комплексI производство на вино и 
хотелиерство Х

"ВИНАРНА СЕЛАНОВЦИ АХИНОРА" ООДI ул. "Андрей 
Николов" №O4I гр. Оряхово

Винарна "АХИНОРА"I в земл. На с. 
СелановциI общ. Оряхово Х

"Емива" ООДI с. ЛесковецI общ. ОряховоI ул. "Г. Димитров" №4 "Емива" ООДI с. ЛесковецI общ. ОряховоI ул. 
"Г. Димитров" №PI складова база с. ЛесковецI 
инсталация за обезводняване на мазут

Х
“Фериботен комплекс” АДI гр. ОряховоI ул."Дунав" №1T “Фериботен комплекс” АДI гр. ОряховоI речен 

транспорт на пътници и товари Х
Община Козлодуй
“Атоменергоремонт” ЕАДI гр.КозлодуйI площадката на АЕЦ-
Козлодуй

“Атоменергоремонт” ЕАДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI производствоI 
ремонт и монтаж на съоръжения и резервни 
части за енергетиката

Х
“Атоменергостройпрогрес” ЕАДI гр.КозлодуйI площадката на 
АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергостройпрогрес” ЕАДI гр.КозлодуйI 
площадката на АЕЦ-КозлодуйI строително-
монтажна дейност Eпроизводство на бетонови 
р-ри и строителна механизация) 

Х
“АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI Зона АЕЦ “АЕЦ Козлодуй”ЕАДI гр.КозлодуйI Зона АЕЦI 

производство на електроенергия Х Х Х Х Х
Община Криводол
”Хаджийски и фамилия” ЕООДI с.ГрадешницаI общ.Криводол ”Хаджийски и фамилия” ЕООДI с.ГрадешницаI 

общ.КриводолI предприятие за 
млекопреработка и парова централа Х Х Х

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. Димитров" 
№6P

“Строител Криводол”ЕООДI гр. КриводолI 
шосе РакевоI производство на бетон и 
бетонови изделия Х

ЕТ “Тошко Тодоров”I гр. ВрацаI ж.к. "Дъбника"I бл.P6I вх. ВI 
ет.6I ап.61

ЕТ “Тошко Тодоров”I с. КраводерI цех за 
преработка на птиче месо Х Х

“М и М” ЕООДI гр. МездраI ул. "Христо Ботев" №61 “М и М” ЕООДI гр. КриводолI мелница Х Х
 “Агро-Стил-M6” ЕООДI с.ГрадешницаI ул. "Мир" №P9 ЕТ “СТИЛ – Валентин Сълков”I с.ГрадешницаI 

цех за производство на олио Х
“Топила Груп” ЕАДI гр. СофияI ж. к. "Красно село"I ул. 
"Пирински проход" №PT

“Топила Груп” ЕАДI с. РакевоI предприятие за 
млекопреработка Х Х

ЗП Симеон Коцев СимеоновI с. ФуренI ул. "Георги Димитров" 
№14

КравефермаI с.ФуренI животновъдство
Х

 Милчо Дамянов ТодоровI ул."Г.Бенковски"№8I с.ЛесураI 
общ.Криводол

Кравеферма в м-ст "Стопански двор"Iс.ЛесураI 
общ.КриводолI обл. Враца Х

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина Томова”I гр.КриводолI ул. 
"Ивайло" №1

ЕТ “Млечен пулс-9R-Цветелина Томова”I 
гр.КриводолI ул. "В. Левски"I предприятие за 
млекопреработка Х Х
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“Симекс” ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. Димитров" № 1O4А “Симекс” ЕООДI гр. КриводолI ул. "Г. 
Димитров" № 1O4АI производство на гумено-
лентови транспортьори и ръкавни филтри

Х Х
Община Роман
“Карди С” ЕООДI гр.София КравефермаI с.Камено полеI общ. РоманI 

животновъдство Х
"Химет OMMM "I гр. РоманI Шосе зо Златна Панега "Химет OMMM "I гр. РоманI Шосе за Златна 

ПанегаI цех за дестилация на сярна киселина
Х Х

“Вария ”АДI гр.СофияI ул."Камен Андреев" №P6 “Вария ”АДI гр.РоманI преработка на вторична 
пластмаса за опаковки и др. изделия

Х
"Домент Сент Жорж" ООДI ул. Барища" №4I с. Долна БешовицаI 
общ.РоманI обл. Враца

Винарна "Домент Сент Жорж" в земл. на 
с.Долна БешовицаI общ.РоманI обл. Враца Х

Община Мизия
“Скът-Мизия”АДI гр. МизияI ул. "Д. Чергарска" №1 “Скът-Мизия”АДI гр. МизияI ул. "Д. 

Чергарска" №1I предприятие за производство 
на брашно Х

 “Андонов”ООДI гр.СофияI ж. к. "Стрелбище"I бл. 96I вх. БI ап. 
64

“Андонов”ООДI гр. МизияI територията на 
бивш КЦХI инсталация за обработка и 
оползотворяване на акумулатори Х Х

Община Борован
„Димитър Първанов” ЕООДI гр. ВрацаI бул. Никола Войводов" 
№P6

цех за месопреработка „Димитър Първанов” 
ЕООДI  с. МалорадI общ. БорованI ул."Хр. 
Ботев" №PM Х

Община Хайредин
„Монолит” АДI гр. СофияI Район Овча КупелI ж.к. „Овча 
купел”I бл. RORI ет. 6I ап. 1MT

Склад за взривни материали в с.Манастирище
Х

общ брой обекти
Общ брой обекти: 1MM бр.
Планирани за контрол през OM1P г. - 1MM бр.
От тях:

Комплексни проверки ще бъдат извършени на 1MM обекта .

Забележка: 

Със знак „х” се отбелязва по кои закони и наредби се контролират от РИОСВ обектите.

1MM бр. подлежат на контрол по O и повече компоненти на околната среда и факториI които им въздействат

344



 2.7. Комплексни проверки

Х

Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х

345


