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1. Обхват на плана 

 

1.1. Период от време и географска област 

Настоящият план за контролна 

дейност на РИОСВ – Враца обхваща 

периода от 01.01.2020г. до 

31.12.2020г.  

В териториалния обхват на 

РИОСВ – Враца попадает общини: 

Враца, Борован, Бяла Слатина, 

Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, 

Оряхово, Роман и Хайредин.   

В област Враца има общо 123 населени 

места – 8 града и 115 села със средна за областта 

гъстота на населението от 49,3 души на кв. км. На 

север област Враца има граница с окръг Долж, 

Румъния по течението на река Дунав, която е и 

държавна граница между Република България и 

Република Румъния. На запад областта граничи с 

област Монтана, на юг – със София област, а на 

изток - с областите Ловеч и Плевен. 

По данни на Националния статистически институт 

(НСИ) населението на област Враца към 

31.12.2018  година е 162 549 души. 

Релефът се характеризира от равнинен по поречието на река Дунав, хълмист с 

преобладаваща надморска височина 150-300 м. в посока север и на юг - планински, 

включващ Врачанската планина, прорязан от редица напречни и надлъжни речни 

долини, образуващи сложно устроена долинна мрежа.  

 През територията на областта преминават реките – Искър, Ботуня, Лева, Огоста, 

Скът и др. В климатично отношение областта попада в умерено-континентална 

подобласт.  

Област Враца има благоприятното географско разположение – близост до 

столицата, добри транспорти връзки, наличие на международни транспортни коридори 

номер ІV – път Е 79 и номер VІІ – река Дунав, както и на ферибот Оряхово. Отличава 

се с природните си дадености и културни забележителности, които благоприятстват 

развитието на туризма. 

В региона са разположени множество защитени природни обекти. Към тях спадът  

защитени територии в четири категории - резерват “Врачански карст” с площ 1438,9  

ха., природен парк “Врачански Балкан” с обща площ 30129,9 ха., 14 защитени 

местности и 11 природни забележителности. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две 

основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

(наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на 

дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).  
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На територията на област Враца има 18 защитени зони, от които три са за 

опазване на  дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна. Обект на защита в зоните по Натура 2000 са около 140 природни 

местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими 

за Европейската общност.  

Индустриалното развитие на областта се представя от енергетика, производство 

на цимент, добив, съхранение и пренос на нефт и газ, машиностроене, текстилна и 

шивашка промишленост, кариери за добив и обработка на каменни блокове и мрамор, 

предприятия от хранително-вкусовата промишленост, строителна дейност и др. 

 

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна 

структура 

РИОСВ - Враца е административна структура към Министъра на околната среда и 

водите, имаща за цел да осигури провеждането на държавната политика по опазване на 

околната среда на регионално ниво за област Враца.  

 Задачите, компетенциите и задълженията се определят от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ, както и от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), и всички останали закони и подзаконови нормативни уредби касаещи 

екологичното законодателство.   

Основните задачи на експертите от РИОСВ - Враца са опазване и контрол на 

компонентите и факторите на околната среда на територията на област Враца. 

При провеждане на своята дейност инспекцията има регулиращи, контролни и 

информационни функции, произтичащи от законовите и подзаконови нормативни 

актове. 

Регулиращите функции на РИОСВ – Враца включва разработване или участие в 

разработването на документи в областта на опазването на околната среда и 

устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище 

дейности, свързани с политиката на държавата. 

Информационните функции на РИОСВ – Враца включват предоставяне на 

информация в областта на околната среда на обществеността и средствата за масово 

осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната 

среда, поддържане на регистри и бази данни. 

Контролните функции на РИОСВ - Враца включват осъществяването на 

превантивен, текущ и последващ контрол, свързани с прилагането на нормативните 

актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, 

които й въздействат.  

Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите по ОВОС и ЕО; чрез 

издаване на разрешения и регистрационни документи за спазване на изискванията за 

управление на отпадъците; чрез извършване на оценка за съвместимост (ОС) на 

инвестиционни предложения, планове, програми; изготвяне на становища за дейности в 

защитени територии и защитени зони; участие в процедурите по предложения за 

обявяване и промени на елементи от Националната екологична мрежа и др.  

Текущият и последващ контрол включва проверки на обекти и лица за спазване на 

екологичното законодателство по компонентите – води, въздух, почви, биологично 

разнообразие и факторите (отпадъци, шум, ГМО, опасни химични вещества), които им 

въздействат. 

Организационната структура на РИОСВ – Враца е създадена в съответствие с 

Правилника за устройството и дейността на РИОСВ. Щатната численост на 

инспекцията по длъжностно разписание е 25 броя, извън щатна бройка по ПМС № 66 – 

1 бр. Инспекцията  е структурирана в две администрации – обща и специализирана. 
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1.3. Мисия и цели на РИОСВ  

          Мисията на РИОСВ–Враца е запазване на чиста околна среда, разумно 

използване и съхранение на  природните ресурси и богатства в област Враца, да 

осигури здравословни условия за живот на населението.  

РИОСВ – Враца изпълнява и общата мисия на държавната политика по опазване 

на околната среда в обществен интерес, като:  

 Прилага механизмите на превенция и строг контрол за намаляване на 

неблагоприятните влияния върху околната среда от източници с различен 

характер; 

 Предоставя административни услуги, в съответствие с утвърдените правила и 

добри практики на административното обслужване; 

 Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси – контрол на обектите, 

формиращи отпадъчни води, притежаващи разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води или комплексно 

разрешително; контрол на канализационните системи на населени места, 

селищни и курортни образувания, на територията на РИОСВ – Враца, 

пречиствателните станции за отпадъчни води, както и генерираната утайка; 

 Осигуряване на мониторинг и представителна информация за околната среда – 

развитие на НСМОС насочено към цялостно осигуряване на актуална 

информация за състоянието на околната среда.   
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 Достигане на нормата по отношение на замърсителя фини прахови частици 

(ФПЧ10) при  изпълнението на мерките заложени в: „Актуализирана програма 

за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 

2019-2023г.” и „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух 

на Община Мездра за периода 2017-2021г.“.   

 Спазване на нормите на допустими емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници и граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда от страна на операторите. 

 Поддържане на актуална информация относно химичните вещества и смеси  

(независимо дали са класифицирани като опасни или не опасни), които са 

пуснати на пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или изнесени 

от всички фирми на територията на РИОСВ-Враца.Контрол на ограниченията на 

вещества в изделия, вкл. нотификации от Комисията за защита на потребителите 

(КЗП). Контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на 

REACH), след достигане на съответната дата на забрана.  

 Формиране на съзнателно отношение и грижа към околната среда – осигуряване 

на обществения достъп до информация, свързана с околната среда и участието 

на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, поддържане и 

развитие на публичната база данни с информация за околната среда и регистри. 

Провеждане на информационни камании, организиране на мероприятия, работа 

с целеви групи и др. 

 В направление БРЗТЗ целите за 2020 г. са предотвратяване и ограничаване 

загубата на биологично разнообразие в региона, чрез укрепване и 

възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им 

ресурси, изграждане и поддържане на Националната екологична мрежа, чрез 

повишаване ефективността на контролната дейност съобразено с изискванията 

на ЗБР, ЗЗТ, ЗЛР, ЗЗЖ, ЗГМО. 

 

Основните цели за 2020 година на РИОСВ – Враца са: 

 Продължаване на засилената контролна дейност и ефективно прилагане на 

механизмите за контрол в съответствие спазване на екологичното законодателство;  

 Повишаване на ефективността от контролната дейност чрез оптимизиране и 

преодоляване на пропуски при извършването на последващ контрол на дадените 

предписания; 

 Повишаване ефективността на контрола, упражняван върху задължения на 

органите на местното самоуправление и местната администрация; 

 Спазване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в 

разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води и 

комплексни разрешителни, с цел опазване и подобряване състоянието на 

повърхностните и подземни водни обекти. Засилен контрол на обектите формиращи 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични 

замърсители в отпадъчните води с цел предотвратяване или намаляване на 

замърсяването на водите при източника на замърсяване; 

 Екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците, с което се цели 

намаляване на вредното им въздействие върху околната среда чрез предотвратяване на 

образуването им и насърчаване на повторното използване, увеличаване на количествата 

на рециклираните и оползотворени отпадъци;  

 Подобряване на координацията с други институции при извършване на 

съвместни проверки по жалби и сигнали;  

 Подобряване достъпа до услуги, като РИОСВ – Враца подробно информира 

заинтересованите лица за съответните административни услуги; 
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 Разширяване на достъпа до информация за околната среда  и повишаване на 

екологичната култура и формиране на съзнателно отношение към околната среда. 

 Постигането на целите ще се осъществи чрез упражняване на превантивен, текущ 

и последващ контрол. 

 

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 

Приоритетите при планиране на контролната дейност на РИОСВ – Враца следват 

приоритетите в националните политики, провеждани на местно ниво, съгласно 

стратегиите, програмите, плановете и съществуващото законодателство по околна 

среда.  

Приоритети в работата на РИОСВ – Враца са: 

 Контрол качеството на атмосферния въздух в населените места и достигане 

нормите на ФПЧ10 за град Враца и град Мездра. Извършване на текущ и последващ 

контрол относно изпълнението на мерките заложени в Плановете за действие към 

“Актуализирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух в 

Община Враца за периода 2019-2023г.” и „Програма за управление на качеството на 

атмосферния въздух на Община Мездра за периода 2017-2021г.“; 

 Основен приоритет е и намаляване на вредните емисии в атмосферата от 

неподвижни източници (технологични и горивни инсталации и съоръжения) с цел 

подобряване качеството на атмосферния въздух. 

 Намаляване на внасяното замърсяване в повърхностните водоприемници и 

подобряване качеството на водите в участъците от реките с установено трайно 

замърсяване. Целта е дългосрочна и се осъществява посредством изграждане на 

инфраструктура за пречистване на отпадъчни води и засилен превантивен контрол на 

източниците на замърсяване - ГПСОВ, млекопреработвателни предприятия, обекти 

формиращи отпадъчни води, контрол на обекти с издадени разрешителни за заустване 

или комплексни разрешителни и др. През 2019 г. инспекцията засили контрола на 

операторите за затвърждаване и подобряване на постигнатите резултати. 
 Контрол на фирми производители, вносители и потребители по веригата на 

химични вещества и смеси. Контрол на изискванията за разширени информационни 
листове за безопасност и сценариите на експозиция. Контрол на ограниченията на 
вещества в изделия, вкл. нотификации от Комисията за защита на потребителите (КЗП).  

 Контрол относно устойчивите органични замърсители. Целеви групи – фирми 
производители на изделия, вносители и потребители надолу по веригата. Контрол на 
ограниченията/забраните за употреба на новите устойчиви органични замърсители: 

 Контрол на оператори на предприятия с висок и нисък риск от аварии.  
 Контрол относно трансгранични превоз на отпадъци (внос-износ); 

 Строг контрол върху инсталациите за третиране на отпадъци (инсталации за 

третиране на отпадъци от опаковки, както и другите потоци отпадъци); 

 Проследяване прилагането на националната политика, за намаляване на 

генерираните от дейността на населението отпадъци, в т.ч. изграждане на инсталации 

за компостиране на биоразградимите отпадъци; 

 Доизграждане, поддържане и управление на Националната екологична мрежа 

от защитени територии и зони, с цел обезпечаване на териториална защита, съхранение, 

укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичен 

материал. 

 Оптимизиране на качеството и повишаване на динамиката в хода на 

провежданите процедури по реда на Глава VI от ЗООС, както и последващ контрол 

относно поставените условия в тях в зависимост от фазите на реализиране на 

съответното инвестиционно предложение, план или програма.  

 Продължава процедирането по ОВОС и ЕО, което се извършва в съответствие 

с изискванията на последните промени в ЗООС, свързани с осигуряване на безопасни 

разстояния от/до предприятия/съоръжения с висок и/или нисък рисков потенциал.  
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 През планираната година провеждането на процедурите по ОВОС и ЕО ще 

бъде в съответствие с последните изменения в ЗООС, касаещи  конкретно глава VI на 

Закона, и последните изменения в Наредбата по ОВОС и Наредбата по ЕО.  

 В приоритетите са включени и проверки за правно действие на издадени 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО и 

Решения/Становища по ОВОС/ЕО Проверки по доклади по наблюдение и контрол при 

прилагането на Общи устройствени планове, за които има издадени от инспекцията 

Становища по Екологична оценка за съгласуване на съответните планове.  

 Провеждане информационно–образователни кампании, свързани с отбелязване 

на международните дати за опазване на околната среда;  

 

През 2019 г. влязоха в сила следните законодателни промени: 

 Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., 

изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. 

бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 

2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г.) 

 Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. 

ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.) 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., 

изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.) 

 Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 26 

Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 

Август 2019г.) 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн. 

ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.) 

 Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., доп. 

ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.) 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 

2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.) 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми  (Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г, изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., 

изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.) 

  Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. 

ДВ. б Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996г., изм. и доп. ДВ, 

бр.1/2019г., изм. и доп. ДВ, бр.81/2019г.). 

  Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в 

атмосферата от средни горивни инсталации (обн. ДВ, бр.63/2018г., изм. ДВ,                

бр. 47/2019г.); 

 Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. ДВ, бр.75/1999г., изм. 

ДВ, бр.7/2019г., изм. и доп. ДВ, бр.57/2019г.); 

 Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ,        

бр.58/2010г., изм. и доп. ДВ, бр.79/2019г.); 

 Наредба № 6 за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва 

за битово отопление (обн. ДВ, бр.81/ 2019г.); 

 Наредба №6 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 
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показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението 

(обн. ДВ, бр.58/2006г., изм. и доп. ДВ, бр.26/2019г.). 

Направените промени в екологичното законодателство са свързани с облекчаване 

някои регулаторни режими, въвеждане на механизми, гарантиращи устойчиво 

управление на дейностите, оказващи влияние върху околната среда. 

 

2. Околна среда, дейности и инсталации 

 

2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 

Основният проблем, свързан с качеството на атмосферния въздух както и от 

предходни години, са наднормените средноденонощни концентрации по показателя 

ФПЧ10 за град Враца. През 2019г. са регистрирани 44 бр. превишения на 

средноденонощната норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м
3
) по показателя ФПЧ10 от АИС “ЖП 

Гара”- Враца. Основен източник на замърсяване на атмосферния въздух е изгарянето на 

твърди горива в бита през отоплителния сезон и специфичните метеорологични 

условия, намаляващи възможността за разсейване на атмосферните замърсители;   

Един от проблемите е заустването на производствени отпадъчни води във водни 

обекти, неотговярящи на индивидуалните емисиоони ограничения, поставени в 

разрешителните за заустване и комплексните разрешителни, поради недобре работещи 

локални пречиствателни съоръжения или амортизирани такива. Друг замърсител на 

повърхностни води на територията на инспекцията са нерегламентираните сметища за 

отпадъци. 

Въпреки засиленият контрол от страна на РИОСВ – Враца, все още има наличие 

на нерегламентирани площадки за дейности с отпадъци /предимно ИУМПС/ в частни 

имоти. 

Съществен проблем е нерегламентираното изгаряне на отпадъци –дървени 

дограми и други лесно запалими материали през отаплителния сезон. 

С цел опазване на околната среда, в издадените Решения/Становища се поставят 

условия и мерки, при които може да бъде осъществявано съответното ИП/ПП.   

Анализът на резултатите от осъществяваният превантивен контрол, по 

изпълнение  на условията в решенията по ОВОС издадени от Министъра на околната 

среда и водите за инвестиционни предложения на територията контролирана от РИОСВ 

- Враца и в решенията по ОВОС, издадени от Директора на РИОСВ - Враца от 

предходните години, показва спазване на заложените условия, мерки и ограничения в 

издадените решения и становища.  

На територията на РИОСВ-Враца има класифицирани  4бр. предприятия с висок 

рисков потенциал(„Камибо ще бъде декласифицирано поради премахване на 

серовъглерода)  и 1 бр. предприятиe с нисък рисков потенциал. 

За изминалата 2019г. на територията се наблюдава засилен интерес на 

възложители към реализирането на инвестиционни намерения, касаещи предимно 

урбанизирано развитие.  

Увеличава се броя на сигналите от страна на граждани относно намерени 

защитени видове птици в безпомощно състояние. Наблюдава се засилен интерес по 

отношение на търговията с животински видове под специален режим на ползване, 

каквито са Лозовия охлюв (Helix lucorum) и Градинския охлюв (Helix pomatia).  

Непосредствената близост или прекомерната отдалеченост на НЕМ от населените 

места е предпоставка за зачестяване на нерагламентирани дейности, като сеч, 

бракониерство, палежи и други в границите на защитените територии и зони. Проблем 

в контролната дейност е липсата на бърз начин за установяване на нарушението и 

неговия извършител, което става само със съдействие на органите на МВР и изисква 

време. Необходимо е решение да се търси на национално ниво, чрез осъществяване на 
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кoнтакт с администраторите на сайтовете и организиране на работни срещи между 

всички заинтерисовани страни. 

 

2.2  Контролирани дейности 

При планиране на контролната дейност са взети под внимание констатациите от 

предходни проверки, дадените предписания, тяхното изпълнение, както и резултатите 

от извършвания мониторинг на изпусканите емисии и замърсяващи вещества от 

дейността на обектите. След извършена оценка на риска се планира през 2020 г. да се 

извърши проверка на: 

Проверки на общините за изпълнение на мерките, заложени в Плановете за 

действие към общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ; 

 Обекти с  неподвижни източници на емисии на вредни вещества  в отпадъчни 

газове (технологични и горивни инсталации и съоръжения в т.ч. средни горивни 

инсталации). Оператори и ползватели, извършващи дейности с флуорирани парникови 

газове и озононарушаващи вещества; 

 Оператори излъчващи промишлен шум в околната среда; 

 Титуляри на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води или комплексни разрешителни във връзка със спазване на 

задълженията им по чл. 48, ал.1,т.12 от Закона за водите, както и изпълнение на 

условията, поставени в разрешителните за заустване или комплексните разрешителни; 

 Контрол на обекти бед издадени разрешителни, канализациоони системи на 

населени места, селищни и курортни образувания над 2 000 е.ж., обекти без изградени 

ПСОВ, обекти заусващи в канализационни мрежи на населени места, несвързани към 

селищна ПСОВ. 

 През 2020 г. се планира да се проверят 6 бр. инсталации с издадени комплексни 

разрешителни, чиято дейност е разрешена с условията на съответното КР. Планирането 

е извършено след направена оценка на риска, като са взети предвид спецификата в 

дейността на операторите, дадени предписания, наложени санкции и съставени АУАН. 

 Контрол на оператори, докладващи в ЕРИПЗ годишни количества  на 

замърсителите изпускани във въздуха, водите, почвите и на отпадъците  от инсталации, 

извършващи дейности в обхвата  на Приложение І от Регламент (ЕО) 166/2006. 

 През 2020 г. ще се извърши проверка на място и по документи на оператори, 

извършващи дейности по приложение №1 от ЗОПОЕЩ.  

 Обекти, които произвеждат, внасят или употребяват опасни химични вещества 

и смеси; притежателите на складови наличности от устойчиви органични замърсители в 

самостоятелна форма или в смеси и инсталации с въведени системи за предотвратяване 

на големи аварии с опасни химични вещества. Контрол върху реда и начина на 

съхранение на опасни химични вещества и смеси в съответствие с Наредба за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

 Контрол за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях-оператори на предприятия, класифицирани с 

висок и нисък рисков потенциал; 

 Оператори, които използват живак или живачни съединения за разрешена 

употреба; 

 Контрол относно устойчиви органични замърсители на производители на 

изделия, вносители и потребители надолу по веригата; 

 Контрол относно превоза на отпадъци, с висок приоритет за превози на 

отпадъци от хартия и картон и пластмасови отпадъци за износ или внос в Република 

България, за които не се изисква нотификация; 

 Спазване на нормативните изисквения и недопускане на нерегламентирано 

изгаряне на отпадъци, в периода на отоплителния сезон, с висок приоритет на 
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нерегламентираното изгаряне на ИУГ, отработени масла, отпадъци от текстил, 

дървесни дограми и други лесно запалими материали; 

 Регионални системи (РДНО) за управление на отпадъците, а също така и 

дейностите по рекултивация на спряни от експлоатация общински депа; 

 Дейностите по събиране, разделяне и третиране на генерираните от здравните 

заведения болнични отпадъци. 

 През 2020 г. по компонент „почви“  ще бъде осъществен контрол на фирми, 

чиято дейност е предпоставка за евентуално влошаване сътоянието на почвите и 

замърсяването им – добив и обработка на подземни богатства, складове в които все още 

се съхраняват негодни ПРЗ. 

С цел осигуряване на териториална защита, съхранение, укрепване и 

възстановяване на екосистеми, местообитания, видове,  през 2020 година обект на 

контрол в направлението ще бъдат:  

 Спазване на режимите на обявените защитени зони и условията поставени в 

решенията по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените 

зони;  

 Спазване на режимите в защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедта 

за обявяване и с плана за управление;  

 Дейности на собственици и ползватели в защитените територии и зони.  

 Опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, 

фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване 

и търговия. Във връзка с това се извършват проверки на пазари, зоомагазини, в който се 

следи за търговия със защитени видове животни, както и търговията с видове по 

CITES; проверки във връзка с разрешителни, издадени от министъра на околната среда 

и водите за изключенията от забраните по Закона за биологичното разнообразие; 

 Билкозаготвителни пунктове и складове за билки, спазването на специалния 

режим за опазване и ползване на лечебните растения, включително проверка на 

общини и държавни горски  стопанства, обекти на контрол по Закона за лечебните 

растения;  

 Проверки на вековни дървета, обявени за защитени по смисъла на глава V от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с цел установяване физиологичното им 

състояние; 

 Изкупвателни пунктове за охлюви, търговията в страната на видовете лозов 

охлюв и градински охлюв; 

 Опитни полета - обекти подлежащи на контрол по Закона за ГМО. 

 

2.3. Контролирани инсталации  

С цел оптимизиране на контролната дейност за всички обекти е извършен анализ 

и оценка, на база на което са групирани в три нива на риск - с „висок риск”, със „среден 

риск” и с „нисък риск”. 

През 2020 г. на територията контролирана от РИОСВ – Враца, ще се експлоатират 

12 бр. инсталации и съоръжения за категории промишлени дейности, попадащи в 

обхвата на приложение № 4 от ЗООС с издадени комплексни разрешителни. 

Проверяват се и  оператори  извършващи дейности по Приложение № 1 към чл.3, т.1 на 

Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

(ЗОПОЕЩ, обн.ДВ, бр.43/2008г. ). 

Издадените Комплексни разрешителни, за категориите промишлени дейности по 

Приложение №4 от ЗООС, са за следните инсталации: 

 две  депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 

25 000 т. - т.5.4; 

 две инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места – т.6.6 

„а“; 
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 една инсталация за повърхностна обработка на метали чрез химични  процеси 

и обработка на черни метали в два агрегата за горещо поцинковане и полуфабрикат - 

инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни 

снопове, пирони, сита и сапани – т.2.6.и т.2.3(в); 

 две инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-

конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи - производство на 

тухли, чрез изпичане в рингова пещ – т.3.5; 

 инсталация за производство на циментов клинкер 

(т.3.1”а”,т.5.1.”е”,т5.2”а”,т.5.2”б” и т.5.3.2 „в”), включваща 1 бр. пещ; 

 инсталация за производство на цимент – три (3) броя топкови мелници (т.5.1 

„е” ); 

 инсталация за предварително третиране (шредиране на висококалорични 

твърди отпадъци) (т.5.3.2 „б”); 

 инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на 

неопасни отпадъци, включваща инсталация за балиране и опаковане (т.5.3.2 „б”); 

 временно съхраняване на опасни отпадъци (т5.5). 

От 7 броя оператори с издадено комплексно разрешително, като високо рискови 

са идентифицирани 3 бр. инсталации, средно рискови 3 бр. и ниско рискови 2 бр. 

Предвидена е по една годишна комплексна проверка, във връзка с контрола на 

условията в издадените КР на шест инсталации. 

 Инсталации с издадени разрешителни за емисии на парникови газове. 

 Технологични и горивни инсталации и съоръжения в т.ч. средни горивни 

инсталации и обекти с пречиствателни съоръжения; 

 Инсталации ползващи органични разтворители, озононарушаващи вещества и 

флуорирани парникови газове; 

 Съоръжения и инсталации за зареждане, товарене, разтоварване и съхранение 

на бензини; 

 Инсталации и съоръжения от промишлеността, източници на шум в околната 

среда. 

В годишния план на РИОСВ- Враца са включени за контрол следните инсталации: 

 Обекти в експлоатация ,  класифицирани с висок рисков потенциал по Глава 

седма, раздел I от ЗООС; 

 Обекти с производство, употреба и съхранение на големи количества опасни 

химични вещества и смеси и  процеси в предприятия; 

 Обекти употребяващи вещества, предмет на ограничаване съгласно 

Приложение XVII на Регламент (EО) №1907/2006 (REACH); 

 Обекти за разрешаване и прилагане на мерки за управление на риска от 

потребителите надолу по веригата на доставки съгласно издадени решения за 

употребата на определени опасни химични вещества, включени в Приложение XIV на 

REACH; 

 Обекти употрбяващи вещества включени в обхвата на Регламент (ЕО) 850/2004 

относно устойчивите органични замърсители (УОЗ). 

 

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност  

През 2019 г. са извършени проверки на 7 оператори на инсталации, с издадени 

комплексни разрешителни: 

 Община Оряхово - оператор на РДНО за общините Оряхово, Вълчедръм, 

Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа;   

 „Екопроект” ООД, гр. Враца - оператор на РДНО за общините Враца и Мездра; 

 „Холсим (България)”АД, с. Бели извор - оператор на инсталация за 

производство на циментов клинкер; 

 „Яйца и птици”АД, гр. Мизия оператор на инсталации за интензивно 

отглеждане на птици с повече от 40000 места на площадка в гр.Козлодуй;   
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 „Мей-Ту” ЕООД, гр. Враца - оператор на инсталация за  интензивно 

отглеждане на птици с повече от 40000 места на площадка в с.Мраморен; 

 „Метизи” АД, гр. Роман оператор на инсталация за производство на стоманени 

въжета и телове, арматурни снопове, пирони, сита и сапани; 

 „Вратица-Враца” АД, гр. Враца оператор на инсталация за предварителна 

обработка на текстил;   

При извършените планови проверки е дадено едно предписание с постоянен срок. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки: една за прилагане на ПАМ, една по 

изпълнение на предписания и една във връзка с писмо на ИАОС. На два оператора са 

наложени актове за констатирани превишения на поставените норми на допустими 

емисии във въздуха и превишение  на индивидуални емисионни ограничения в 

отпадъчни води. Контролира се спазването на индивидуалните емисионни ограничения, 

граничните стойности на нива на шум в съответната територия или устройствена зона, 

прилагане на системи за управление на околната среда (СУОС) и управление на 

отпадъци.  

На основните източници влияещи върху качеството на атмосферния въздух в 

региона се извършва емисионен контрол- мониторинг. Провеждат се: контролни 

измервания, собствени непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични 

измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. 

При извършване на контролната дейност се следи за спазване на нормите за допустими 

емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и спазване на граничните 

стойности на нива на шум за съответната територия или устройствена зона при 

провеждания мониторинг. При констатиране на нарушения на екологичното 

законодателство, се прилагат административно- наказателни мерки на операторите- 

налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС, съставяне на актове за установено 

административно нарушение, издаване на наказателни постановления и предписания за 

предприемане на действия с определени срокове и отговорни лица.   

 Имайки предвид това, че дейностите по превантивният планов контрол обхващат 

контрол по условията и мерките касаещи издадените решения/ становища, в плановите 

проверки за 2020г. са заложени тези инвестиционни предложения, намиращи се на 

територията, контролирана от РИОСВ – Враца, за които има издадени Решения по 

ОВОС от МОСВ и от РИОСВ – Враца, и които са на етап преди реализиране или 

въвеждане в експлоатация, както и някои инвестиционни предложения и планове, за 

които има издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС/ЕО с поставени условия в тях.  

В издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и в 

решенията по ОВОС се поставят условия, мерки и ограничения за предотвратяване, 

намаляване или прекратяване на значителни въздействия върху околната среда. 

Изпълнението на условията и мерките, като предмет на контрола по ОВОС се 

осъществява в етапите на проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и по 

време на експлоатацията на обектите.  

През 2020 г. ще продължи извършването на текущ и последващ контрол по     

отношение  на  изпълнението на  нормативните  изисквания  за контрол на риска от 

големи аварии с опасни вещества и контрол по  изпълнение на условията в одобрените 

доклади за безопасност издадени от „Изпълнителна агенция по околна среда“.  

 През 2020 г. за извършване на съвместни проверки от междуведомствена 

комисия са заложени проверки на всички предприятия с висок рисков потенциал, с цел 

осигуряване високо ниво на защита на околната среда, за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.  

На територията на РИОСВ-Враца има класифицирани  4 бр. предприятия с висок 

рисков потенциал и 1 бр. с нисък рисков потенциал 
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Предприятията и/или съоръжения класифицирани с нисък рисков потенциал- 1бр 

- “НИКАС” ООД, гр. София- Складова и производствена база за взривни материали, с. 

Лиляче, общ. Враца, обл. Враца. 

Предприятията  класифицирани с висок рисков потенциал - 4бр.:  

 “АЕЦ Козлодуй” EАД,  гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца; 

 „Булгартранзгаз” ЕАД,  гр. София- „Подземно Газово Хранилище“ЧИРЕН”,         

с. Чирен, общ. Враца,  обл. Враца; 

 “КАМИБО”ЕООД,  гр. София- “КАМИБО” ЕООД- ТП “ХИМЕНЕРГО”, гр. 

Враца     / източна индустриална зона /,  общ. Враца,  обл. Враца; 

 „ПЕТРОЛНА БАЗА ВРАЦА“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с оператор „ 

ДМВ“, гр. Русе 

В периода 15.07-20.07.2019г. серовъглерода е изнесен от територията на 

„Камибо“-гр. София 

Предстои обработката на водата от дъното на басейните със специални 

микроорганизми, разграждащи всички серни съединения. 

 

2.3.2. Съответствие със законодателството 

Привеждането на контролираните инсталации в съответствие с екологичното 

законодателство се осъществява чрез проверки на място, по документи и мониторинг. 

За контролираните инсталации, честотата за провеждане на проверките е 

определена нормативно чрез екологичното законодателство и издадените 

разрешителни. За определяне честотата на проверките се прилагат и следните 

критерии: 

 Резултати от мониторинг; 

 Констатираните нарушения на оператора, изпълнение на предписания и 

поведението му относно наложените административнонаказателни мерки; 

 Основателни жалби и сигнали срещу определен обект/дейност; 

 Промяна в екологичното законодателство; 

 Информация за настъпили технологични промени получена от оператора. 

При извършване на мониторинг на източниците на емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух се следи спазването на емисионните норми, а по 

отношение фактор “Шум”- граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда.  

Контролът на промишлените обекти с организирани източници на емисии в 

атмосферния въздух и горивните източници с топлинна мощност над 0,5 МВт се 

извършва в съответствие с изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване 

на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници, а при регистрация на средни горивни инсталации  в 

съответствие с изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите на определени 

замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. 

Във връзка с проведените през 2019г. контролни дейности, прилагане на мерки по 

подобряване работата на пречиствателните съоръжения от страна на операторите, 

източници на емисии в атмосферния въздух и продължаващата газификация на горивни 

инсталации, се установи в по-голяма степен спазване на екологичното законодателство 

по компонент „Въздух“. 

При извършване на проверки по компонент на околната среда „води“, обектите 

които формират производствени отпадъчни води и заустват в повърхности водни 

обекти притежават разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води, издадени по реда на Закона за водите или комплексни разрешителни, издадени по 

реда на Закона за опазване на околната среда, стриктно се следи за изпълнение на 
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псотавените условия в разрешителните и спазване на индивидуалните емисионни 

ограничени, поставени в тях. 

 Когато се констатира не изпълнение на условие, не спазване на екологичното 

законодателство по компонент „води“, на операторите се дават предписания за 

своевременно предприемане на необходимите коригиращи действия за отстраняване на 

същите, налагат се санкции по чл.69 от ЗООС и се съставят актове за установяване на 

административни нарушения.  

Проверките  на инсталациите се извършват при спазване на Методиката за реда и 

начина за контрол на КР.  Операторите се уведомяват писмено за деня и часа на 

проверката,  изготвя се чек лист с контролираните условия, анализира се наличната 

информация за инсталацията – необходимост от промяна условията в КР, резултати от 

собствен мониторинг, резултати от предишни планови и извънредни проверки. При 

констатиране на  неизпълнение на условиия или несъответствия се дават предписания 

за отстраняване на пропуските. Копие от съставения протокол се представя на 

оператора за изпълнение на дадените предписания. На интернет страницата на 

инспекцията, в съответствие със законоопределения срок, се публикува доклад от 

извършената проверка. 

През 2019 г. са проверени 7 бр. оператори издадени за извършването от тях 

дейности КР. Констатира се, че операторите успешно прилагат системите за 

управление на околната среда при изпълняване на условията в издадените 

разрешителни. Прилагат се подходящи мерки за предотвратяване на замърсяването 

като използват избрани НДНТ. Даваните при проверките предписания са изпълнявани в 

срок. 

През 2019 г. с протокол от 18.04.2019 г. е въведена в експлоатация на Клетка № 2 

на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Оряхово. 

След извършена извънредна проверка на място, с Решение № 135-НО-И0-А1/2019 

г. на изпълнителния директор на изпълнителната агенция по околна среда КР № 

135/2006 г. на „Вратица – Враца“ АД, гр. Враца е отменено. 

Планира се през 2020 г. да се извършат проверки на 6 бр. оператори с издадени 

разрешителни за експлоатация на 10 бр. инсталации. 

През 2019 г. година не са констатирани случаи на възникнала заплаха от 

екологични щети или на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ. В тази 

връзка не са издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и 

чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. За 2019 г. са планувани 24 бр. проверки по прилагане на 

ЗОПОЕЩ. 

Планирането на проверките за 2020г. е направено след системна оценка на риска 

въз основа на обобщен анализ на следните индикатори на въздействие- изпълнение на 

условията в одобрените доклади за безопасност, прилагането на системата за 

управление на мерките за безопасност, ниво на съответствие, получени сигнали/жалби, 

възникнали аварийни ситуации, количество на химичните вещества, процеси в 

предприятията, АУАН, ПАМ и др. Обектите, попадащи в обхвата на Глава седма, 

раздел І на ЗООС, съответстващите им рискове и честотата на проверки са представени 

в т.2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти. Въз основа на направената оценка на риска е 

изготвен годишен план за контролната дейност на комисията по чл. 157а от ЗООС през 

2020г. 

 

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР 

На територията на РИОСВ – Враца извършват дейност 7 броя оператори с 

издадени 8 броя Разрешителни: 
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№
 П

О
 Р

Е
Д

 
НАИМЕНОВАНИ

Е НА 

ОПЕРАТОРА 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА 

ИНСТАЛАЦИЯТА 

И 

СЪОРЪЖЕНИЕТО 

 

№ НА 

КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

РИСК 

 

 

ПЕРИОД

НА 

ПРОВЕР

КИТЕ - 

годишно 

1 2 3 4  5 6 

 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. 

 

Актуализирано с 

Решение  

№ 5-Н1-И0-А1-ТГ1/ 

2013г. 

Висок 

 

1 

2. 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/ 2008 г. 

Актуализирано с 

Решение  

№ 249-Н0-И0-А1/ 

2012г. и Решение 

№249-Н0-И0-А2/ 

2017 г. 

Висок 

 

1 

3. „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-А3/2015г. 

и Решение  

№75-Н1-И0-А3/ 

2017г. 

Висок 

 

1 

   

4. 

„Яйца и птици”АД, 

гр.Мизия, площадка 

Козлодуй 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на птици 

(стокови носачки), 

включваща:  

6 броя халета с № 1, 2, 

3, 4, 5 и 6  (т. 6.6 “а” 

от Приложение № 4 

на ЗООС) 

№ 259-Н0/ 2008 г. 

Актуализирано с 

Решение  

№259-Н1-И0-А1/ 

2012 г. и  

Решение  

№259-Н1-И0-А2/ 

2018 г. 

Среден 

 

1 

5. „Стройкерамика”А

Д, гр.Мездра - цех 

Мездра 

Инсталация за 

производство на 

тухли чрез изпичане в 

рингова пещ (т. 3.5 

от Приложение № 4 

на ЗООС) 

№ 70/2005 г. 

 

Нисък 

 

1 

6. „Стройкерамика”А

Д, гр.Мездра - цех 

Враца 

Инсталация за 

производство на 

тухли чрез изпичане в 

рингова пещ (т. 3.5 

от Приложение № 4 

на ЗООС) 

№ 71/2005 г. 

 

Нисък 

 

3 

7. „Метизи”АД, Инсталация за № 78/2005 г. Висок 1 
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гр.Роман 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) 

Актуализирано с 

решение  

№78-Н0-И0-А1/ 

2011 г. 

 

 

8. „МЕЙ-ТУ” ЕООД, 

гр.Враца 

 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на птици с 

повече от 40 000 

места  

(т. 6.6 “а” от 

Приложение № 4 на 

ЗООС) 

№ 256-Н0/ 2008г., 

изменено с Решение 

№256-Н0-И1-А0/ 

2015г. 

Среден 

 

1 

 

 

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обектите  

№ 

Наименован

ие на 

оператора 

(ЮЛ, ЕТ) 

седалище и 

адрес на 

управление 

Наименован

ие на обекта, 

населено 

място 

Номер на 

Разрешително 

за 

предприятие с 

висок рисков 

потенциал 

Класификация на обекта 

съгласно чл. 103 от 

ЗООС Честота 

на 

проверка 

Степен 

на 

опастно

ст 

(Н/С/В) 

Висок 

рисков 

потенциал 

Нисък 

рисков 

потенциал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

„Булгартран

згаз” ЕАД, 

бул. “Панчо 

Владигеров” 

№ 66  гр. 

Подземно 

Газово 

Хранилище  

“ЧИРЕН”, с. 

Чирен, общ. 

Одобрен  

актуализиран 

Доклад за 

безопасност с 

Решение 

x  1 В 
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София Враца,     

 обл. Враца 

№124-

А2/2017 на 

ИАОС   

2 

“КАМИБО” 

ЕООД 

ж.к. 

“Надежда”, 

бл. 155, 

 гр. София 

 “КАМИБО” 

ЕООД- ТП 

“ХИМЕНЕР

ГО”, 

Източна 

индустриалн

а зона, 

 гр. Враца, 

  

 

Одобрен  

актуализиран 

Доклад за 

безопасност с 

Решение 

№98-А1/2017 

на ИАОС 

x  1 В 

3 

“АЕЦ 

Козлодуй” 

EАД,  

 гр. 

Козлодуй, 

общ. 

Козлодуй, 

обл. Враца 

“АЕЦ 

Козлодуй” 

ЕАД,   

 гр. 

Козлодуй,  

общ. 

Козлодуй, 

обл. Враца 

Одобрен  

актуализиран 

Доклад за 

безопасност с 

Решение 

№114-

А1/2017 на 

ИАОС   

x  1 В 

4 

“Никас” 

ООД,                    

бул. “Цар 

Борис III” 

№126, 

гр. София 

“Никас” 

ООД-

Складова и 

Производств

ена база за 

взривни 

материали, 

с. Лиляче, 

общ. Враца,     

обл. Враца 

  

№ 

111/2008г.отм

енено с 

Решение 

№148/28.07.2

016г. на 

МОСВ. 

Потвърен 

ДППГА с изх. 

№ И-

312/31.05.201

6 

 х 1 Н 

5 

„Петролна 

база- 

предприятие 

за приемане, 

съхранение 

Промишлена 

зона на гр. 

Враца, 

ул.“Христо 

Смирненски

Одобрен  

Доклад за 

безопасност с 

Решение 

№205-

х  1 В 
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и търговия с 

петролни 

продукти“- 

гр. Враца, с 

оператор 

„ДМВ“ 

ООД- Русе. 

“№ 9 А0/2017 на 

ИАОС   

 

 

 

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен 

ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС 

В  обектите се спазват политиките по отношение на безопасната експлоатация на 

предприятието, прилагат процедури  за периодична оценка ефективността и 

адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. В обектите се  

предприемат всички необходими мерки  за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях. През отчетния период, на 

територията на РИОСВ- Враца, няма регистрирани случаи на големи аварии с опасни 

вещества.  

 

2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове 

или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от 

голяма авария в тези предприятия/съоръжения 

И петте СЕВЕЗО обекта на територията на област Враца могат да се определят 

като потенциално опасни при евентуални рискови външни въздействия (природни 

бедствия, терористични актове и др.). Тези външни рискове и източници на опасност са 

подробно описани във външните авариини планове на съответните общински  

труктури. Планирани са мерки, сили и средства за минимизиране на риска и 

последствията при възникване на голяма авария. 

 

3. Изпълнение на плана за предходната година 

 

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 

Основната цел за 2019 г., както и в предходната бе подобряване качеството на 

атмосферния въздух на територията на област Враца. В резултат на осъщестения 

контрол по изпълнение на заложените мерки  в плана за действие към “ Актуализирана 

програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за 

периода 2019-2023г.”, от Автоматична измервателна станция “ЖП Гара”- Враца, 

отчитаме значително намаление на регистрираните превишения на средноденонощната 

норма по показателя ФПЧ10.  

Осъществяване на контрол на обектите попадащи в обхвата на Наредба №16 за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене 

или разтоварване и превоз на бензини. В резултат на извършения контрол всички 

проверени бензиностанции имат изградени системи за улавяне на бензиновите пари 

Eтап – II.  

Изпълнение на мониторинга на контролираните Дружества по компонент 

„Въздух“ и вреден физичен фактор „Шум“. 

Засилен и ефективен контрол по изпълнение на условията в издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и спазването на 

индивидуалните емисионни ограничения поставени в тях, както и на обекти, 

притежаващи комплексни разрешителни.  
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По отношение прилагане на законодателната рамка по управление на отпадъците 

на общинско ниво, са постигнати следните цели: 

 Извършено е почистване и запръстяване на местата където в миналото е имало 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци; 

 Предприети са действия по изграждане на компостиращи инсталации на 

териториите на РДНО-Оряхово, РДНО Враца-Мездра, компостираща инсталация за 

разделно събираните биотпадъци на територията на община Козлодуй; 

По отношение на законосъобразни дейности с отпадъци, следствие на 

осъществения контрол от инспекцията, налице са приведени площадки за дейности по 

третиране на ИУМПС в съответствие с действащата нормативна уредба по отношение 

на дейности с отпадъци;   

По отношение постигане на цели във връзка с регламентирани дейности по 

събиране, транспортиране и третиране на масово разпространение отпадъци (отпадъци 

от опаковки, черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства и 

др.) от страна на инспекцията е осъществен планираният през 2019 г. текущ контрол на 

юридическите лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. 

В направление „Комплексни разрешителни и екологична оценка“ може да се 

отчете постигане на поставените от предходната година цели. 

През 2019 г. на територията на РИОСВ - Враца не са регистрирани случай 

непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или на причинени 

екологични щети. Не са издавани заповеди за прилагане на превантивни и 

оздравителни мерки в този смисъл. Проверени са всички включени в плана за 2019 г. 

оператори по смисъла на ЗОПОЕЩ.  

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност 

за 2019 г. и чрез проведените процедури по глава шеста от ЗООС, съвместно с 

процедурите по ОС. 

След внасяне от възложителите на уведомления за ИП/ПП, писма и др. от 

направлението е отговорено в срок, регламентиран съгласно изискванията на 

нормативната уредба, както и всички Решения и Становища от направлението също са 

издадени в срок. 

За изминалата година преобладават инвестиционни предложения по отношение 

на обекти свързани с: урбанизирано развитие включително строителство на търговски 

центрове и паркинги, интензивно развъждане на риба, инсталации и депа за 

обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, използване на необработваеми или 

полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели.  

През предходната година е извършена проверка на билкозаготвителни пунктове и 

складове за билки на територията на областта, извършващи дейности по събиране 

и/или първична обработка на лечебни растения. Осъществен е контрол и на 

общинските администрации и Държавни горски стопанства, по отношение на 

издаваните от тях документи за ползване на лечебни растения и предприетите мерки за 

устойчиво ползване на находищата. Извършени са проверки на вековни дървета на 

територията на инспекцията, с цел определяне тяхното състояние.  

В съответствие с националните приоритети, през 2019 г. целите за опазване на 

биологичното разнообразие в региона бяха контрол по опазване на местообитания и 

видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и 

извън нея, защитени редки и ендемични видове. 

Проверени са всички заложени с плана за 2019 г. защитените територии и зони, 

като при извършените проверки не са констатирани нарушения, относно спазването на 

режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за обявяване и 

Закона за защитените територии. 

 Постигнато е предотвратяване или намаляване на предполагаемите 

неблагоприятни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в 

защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Не са констатирани 
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нарушения  на условията и мерките в издадените от инспекцията решения и становища, 

както и по спазване режимите и забраните, определени със заповедите за обявяване.  

 

3.2. Входни, изходни данни и резултат 

Общият брои обекти, подлежащи на контрол на територията, контролирана от 

РИОСВ – Враца е 949 бр. През 2019 г. планираните за контрол обекти са  били 393 бр., 

от които са проверени 392 бр. Това съставлява 99,75% изпълнение на плана. Не е 

проверен само 1 бр. обект. 

За периода са извършени общо 902 бр. проверки от 16 бр. експерти, като за всяка 

от тях е съставен протокол. Извършените планови проверки са 543 бр. 

През отчетния период на 51 бр. обекти е планирано да се извършат комплексни 

проверки.Всички проверки са извършени и за всяка проверка своевременно е изготвен 

доклад, който е качен на интернет страницата на РИОСВ. Комплексният подход при 

извършване на проверките дава възможност за по-добра координация между 

експертите и цялостен поглед върху дейността на контролираните инсталации, както и 

по-ефективен контрол, икономия на финансов ресурс и по-голяма прозрачност и 

информираност на обществото. 

През 2019 г. на оператори с издадени комплексни разрешителни /КР/ са 

извършени 7 броя планови проверки по изпълнение на условията поставени в КР и 3 

броя извънредни проверки - 1 брой по писмо на ИАОС, 1бр. по сигнал и 1 бр. за 

налагане на ПАМ. За всяка проверка има изготвен констативен протокол. Докладите с 

резултатите от плановите проверки са качени на интернет страницата на РИОСВ и 

изпратени на операторите. 

През годината са извършени общо 359 бр. извънредни проверки, което 

представлява 39,80 % от общо извършените проверки. За сравнение през 2018г. 

извънредните проверки са съставлявали 31,82 % от всички извършени.  

През отчетния период са дадени общо 149 бр. предписания за пропуски и 

нарушения на екологичното законодателство. 

През 2019 г. в инспекцията са постъпили 111 бр. жалби и сигнали, от които 

своевременно са извършени  89 бр. проверки и 22 бр. са изпратени по компетентност. 

Ежемесечно са изготвени справки за приети сигнали по „Зеления телефон”, „дежурния 

телефон“ и електронна поща в РИОСВ – Враца, които са качени на интернет 

страницата на инспекцията.  

Основна част от извънредните проверки са във връзка последващ контрол на 

дадени предписания - 126 бр.  

През годината по-голям е броят на проверките във връзка с ДОГОВОР № Д-33-

48/15.2015 г. между МОСВ и „Национална агенция за териториално устройство“ ООД 

за предоставяне на услуга „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на 

вековните дървета в Република България“ – 63 бр.  

През 2019 г. на оператори с издадени комплексни разрешителни са извършени 

седем  планови проверки по изпълнение на условията. Дадено е едно предписание с 

констативен протокол. Извършени са 3 бр. извънредни  - една за прилагане на ПАМ, 

една по изпълнение на предписания и една във връзка с писмо на ИАОС. За всяка 

проверка има изготвен констативен протокол. Докладите за резултатите от плановите 

проверки са качени на интернет страницата на РИОСВ и изпратен на оператора в срок. 

Извършени са всички предвидени дейности за постигане на целите за опазване и 

съхраняване на защитените територии, защитените зони от мрежата Натура 2000 и 

биологичното разнообразие в региона като национално и общочовешко богатство. 

През изтеклата година са извършени проверки на всички обекти заложени в 

“График за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници 

през 2019г.“ (заложени  16 бр. обекти /23 бр. подобекти/).  В  пълна степен е извършен 

и мониторинга на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда съгласно 

съгласуван „Годишен график за извършване на контролни замервания на нивата на 
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шум, излъчван в околната среда от промишлени източници през 2019 г.“ (заложени  16 

бр. обекти). Планираните проверки по: компонент „Въздух“- 109 бр., ограничаване 

изменението на климата- 6 броя и фактор „Шум“- 26 бр. са изпълнени. 

Осъществен е контролен мониторинг на 28 бр. обекти, утвърдени със Заповед № 

РД-788/20.12.2018г. на министъра на околната среда и водите, 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 мониторинг 

през 2019 г.  

 

3.3. Оценка 

Годишния план за контролната дейност за 2019г. е изпълнен почти на 100 %, 

въпреки малкия брой експерти.  

Анализът на резултатите за изпълнението на плана по компоненти и фактори 

показва, че всички направления са осъществили всички планирани проверки, с 

изключение на един обект, на площадката на който не са открити юридически лица. 

Извършени са всички планирани комплексни проверки и проверки на оператори с 

издадени комплексни разрешителни, както и тези класифицирани с „висок“ и „нисък“ 

рисков потенциал. 

Създадена е добра организация относно проследяване сроковете на дадените 

предписания, което позволява своевременно извършване на проверка след тяхното 

изтичане и съчетаване на плановите и извънредните проверки. 

С цел по-ефективен контрол от страна на РИОСВ – Враца се изготвят годишни 

графици за мониторинг на отпадъчни води съвместно с Регионална лаборатория-Враца, 

През 2019г е извършен контролен мониторинг на отпадъчните води на всички обекти с 

издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води. 

Изготвят се годишни графици за мониторинг на шум съвместно с Регионална 

лаборатория-Враца, което допринася за по-ефективен контрол от страна на 

инспекцията. На всички Дружества заложени в годишния график за мониторинг през 

2019 г. е извършен мониторинг на нивата на шум, излъчван в околната среда от 

промишлени източници и контролни измервания на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух. 

Жалби и сигнали се приемат на електронна поща, „Зелен телефон”, „дежурен 

телефон“ на РИОСВ – Враца, както и на „едно гише“ в инспекцията. Своевременно са 

извършени проверки по тези жалби и сигнали, които са от компетентността на 

директора на РИОСВ – Враца, а останалите се изпращат до съответните компетентни 

институции за предприемане на необходимите действия. Всички сигнали приети по 

„Зеления телефон”, „дежурния телефон“ и електронна поща в РИОСВ – Враца 

ежемесечно се качват на сайта на инспекцията. За направените контатации и 

предприети действия при извършените проверки жалбоподателите своевременно са 

уведомени. 

Подобрена е комуникацията с други институции /общини, БДДР - Плевен и др./ 

при извършване на съвместни проверки. 

Извършени са всички предвидени дейности за постигане на целите за опазване и 

съхраняване на защитените територии, защитените зони от мрежата Натура 2000 и 

биологичното разнообразие в региона като национално и общочовешко богатство. 

Постигнати са и целите на ОВОС и ЕО за осигуряването на високо ниво на защита 

и опазване на околната среда, респективно на човешкото здраве, допринасяне 

постигането на екологичните съображения в процеса на подготовка и одобряване на 

ИП/ПП.  

След внасяне от възложителите на уведомления за ИП/ПП, писма и др. от 

направлението е отговорено съобразно изискванията и по реда на нормативната уредба 

по опазване на околната среда. 
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По отношение на ОВОС и ЕО, няма отменени крайни актове, постановени от 

РИОСВ-Враца за 2019 г., поставените цели са изпълнени в срок и по начин, осигуряващ 

най-добър краен резултат.  

Имайки предвид основните и специфични цели, поставените задачи и 

постигнатите резултати, може да се отчете, че изпълнението на годишния план за 2019 

година е постигнато. 

 

4. Планирано изпълнение за годината 

При изготвянето на програмите за планови проверки по компоненти и фактори на 

околната среда честотата на планираните проверки е в съответствие с нормативните 

изисквания и е обвързана с резултата от оценка на риска на обектите, наличния 

административен капацитет и финансовия ресурс в РИОСВ. Планираните проверки са 

направени след анализ на изпълнението на планираната контролна дейност през 

последните години и извършените извънредни проверки. 

Броят на контролираните обекти от РИОСВ – Враца през 2020 г. е 970 бр., като се 

планира да бъдат проверени 355 броя. От обектите 90 бр. предвидени за проверка през 

2020 г. подлежат на контрол по 2 и повече компоненти на околната среда и фактори, 

които им въздействат. От тях 67 бр. ще бъдат проверени комплексно по няколко 

компонента и/или фактори (инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение № 4 от 

ЗООС).  

В плана за 2020г. са заложени по 2 бр.  проверки по изпълнението на заложените 

мерки в Плановете за действие към „Актуализирана програма за управление на 

качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019-2023г.” и 

„Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Мездра за 

периода 2017-2021г.“ по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.   

В плана за 2020 г. както и през предходните години ще продължи да се упражнява  

контрол на всяка община, попадаща в контролния обхват на РИОСВ – Враца,  като 

акцента е предотвратяване замърсявания на речните корита и прилежащите терени, 

чистотата на общинските и републиканските пътища, както и недопускане образуването 

на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на Област Враца. 

 4.1. Приоритети 

Приоритетите при планиране на контролната дейност на РИОСВ – Враца са в 

съответствие с националните политики, провеждани на местно ниво и съществуващото 

законодателство по околна среда.  

През 2020г. по компонент „Атмосферен въздух” ще се акцентира върху контрола 

по изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към общинските програми 

по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух: „Актуализирана програма за 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019-

2023г.” и „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община 

Мездра за периода 2017-2021г.“.  

Осъществяване на контрол на средни горивни инсталации по показателите ФПЧ и 

серен диоксид. 

Приоритетно през 2020г. са планирани проверки във връзка с изпълнение на:   

 Регламент (ЕО) №1005/2009- целеви групи: оператори на хладилно, 

климатично и/или термопомпено оборудване, заредено с R-22 и/или R-12, в количество 

от 30 kg или повече; 

 Регламент (ЕС) №517/2014- целеви групи: оператори и ползватели на хладилно 

оборудване, със зареден хладилен агент R-404A/ R-507A в количества от 10 кг или 

повече; вносители на хладилно оборудване за спазване на забраните по чл. 11, §1 и 

Приложение III, т. 10, т. 11 и т. 12 от Регламента и дистрибутори на HFC за спазване на 

изискванията по чл. 6, §3 и  чл. 11, §4 от Регламента. Планираният контрол по 
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Регламента включва и ежеседмично следене на интернет сайтове за реклама на 

флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за еднократна употреба и предприемане 

на действия в рамките на компетенциите на РИОСВ. 

Планираните проверки за 2020г. са и във връзка с: 

 Изпълнение на утвърденият график за извършване на контролни измервания на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници през 2020г.; 

 Осъществяване на контрол/мониторинг на обектите, заложени в годишния 

график за извършване на контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната 

среда от промишлени източници през 2020г.; 

 Контрол по изпълнение на условията в издадени Разрешителни за емисии на 

парникови газове; 

 Обектите подлежащи на контрол по Наредба №16 за ограничаване на емисиите 

на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз 

на бензини, във връзка с привеждане в съответствие на бензиностанциите с етап ІІ на 

улавяне на бензиновите пари (УБП); 

 Контрол, относно спазването на нормите за максимално съдържание на ЛОС и 

етикирането на продуктите в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и контрол на обекти с дейности в 

обхвата на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични 

съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на 

употребата на разтворители в определени инсталации. 

 Приоритет на направление «Опазване и контрол чистотата на водите» отново ще 

бъде проследяване изпълнението и приключването на дейностите по „Канализационна 

система – Етап - 2“, гр. Враца, като етап от "Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Враца”. 

 Завишен контрол на обектите на територията на РИОСВ-Враца, формиращи 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични 

замърсители в отпадъчните води и заустващи в повърхностни водни обекти, включени 

в “Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите” за 2020г. и утвърдени със Заповед №РД-962/20.12.2019г. на министъра на 

околната среда и водите. 

 Контрол на канализационни системи на населени места, селищни и курортни 

образувания над 2 000 е.ж., в съответствие с определените големини на агломерациите 

с Доклада по чл. 15 за състоянието на канализационните мрежи пречиствателни 

станции за отпадъчни води и генерираната утайка и съответствието с изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО; 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

с приоритет на канализационни системи, в които са включени производствени обекти, 

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

  Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

с приоритет на канализационни системи,  които заустват във водни тела със състояние 

по-лошо от добро, в съответствие с Приложение № 2 от Националния каталог от мерки 

към ПУРБ; 

 Производствени обекти, които формират емисии на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества с отпадъчните си води, в т.ч. и потенциални емитери на 

приоритетно опасни вещества, във връзка с изискванията на чл.151,. ал4, т.5 от ЗВ и чл. 

103 от Наредба № 1/11.04.20111г. за миниторинг на водите; 

 Производствени обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 

4 от Наредба № 2 от 08.06.2011г., формиращи биоразградими промишлени отпадъчни 

води, с приоритет на обектите, формиращи товар в отпадъчните си води над 4000 е.ж., 

съгласно чл.16, ал.8 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание 
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на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти такива, в 

отпадъчните си води; 

 Контрол на други обекти, определени на база на системната оценка на риска 

от вида и количеството замърсители в отпадъчните води, в т.ч. и обекти без 

разрешителни, обекти, канализационни системи на населени места, селищни и 

курортни образувания над 2000 е.ж. без разрешителни, обекти без изградена ПСОВ, 

обекти, заустващи в канализационн мрежи на населени места, несвързани към селищна 

ПСОВ, депа за отпадъци, обекти, включени в списъка с обекти, попадащи в 

повърхностни водни тела, в които са констатирани концентрации на приоритетно 

опасни вещества над границата на определяне на метода, обекти, които заустват във 

водни тела със състояние по-лошо от добро; 

 Контрол за изпълнение на задълженията по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за 

водите; 

 Обекти, които произвеждат, внасят или употребяват опасни химични вещества и 

смеси; притежателите на складови наличности от устойчиви органични замърсители в 

самостоятелна форма или в смеси и инсталации с въведени системи за предотвратяване 

на големи аварии с опасни химични вещества. Контрол върху реда и начина на 

съхранение на опасни химични вещества и смеси в съответствие с Наредба за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

 Контрол за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях-оператори на предприятия, класифицирани с 

висок и нисък рисков потенциал; 

 Оператори, които използват живак или живачни съединения за разрешена 

употреба; 

 Контрол относно устойчиви органични замърсители на производители на изделия, 

вносители и потребители надолу по веригата; 

 Контрол на Решения по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за инвестиционни предложения, с които е преценено да не се извършва ОВОС, и 

които в срок 5 години от датата на издаването на съответните Решения не е започнало 

осъществяването им. Контрол на условията и мерките в Решенията по ОВОС издадени 

от МОСВ (касаещи ИП на територията контролирана от РИОСВ-Враца) и РИОСВ – 

Враца за инвестиционни предложения, които са на етап преди реализация и/или 

предстоящо въвеждане в експлоатация, и в експлоатация; проверки по доклади по 

наблюдение и контрол при прилагането на Общите устройствени планове, за които има 

издадени становища по ЕО за одобряване на съответните планове.  

 Процедирането по екологична оценка на общинските устройствени планове и 

при одобряването на планове и програми и по ОВОС като условие в развитието на 

инвестиционния процес при спазване разпоредбите на променената нормативна уредба 

 Опазване и съхраняване на защитените територии, защитените зони от мрежата 

Натура 2000 и биологичното разнообразие като национално и общочовешко богатство. 

Усилията са насочени към създаване на условия, както за подобряване 

природозащитното състояние на приоритетните видове и местообитания и опазване на 

биологичното разнообразие в региона, така и за постигане на устойчиво управленско 

планиране и използване на екосистемни услуги за обществени ползи и за други 

фактори за социално - икономическото развитие на региона. 

 През годината с приоритет ще се проверяват обекти подлажащи на комплексни 

проверки. Комплексният подход при извършване на проверките дава възможност за по-

добра координация между експертите и цялостен поглед върху дейността на 

контролираните инсталации, както и по-ефективен контрол, икономия на финансов 

ресурс и по-голяма прозрачност и информираност на обществото. 
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4.2. Цели 

 Дългосрочна приоритетна цел е подобряване качеството на атмосферния 

въздух в област Враца, чрез контрол по прилагане и изпълнение на мерките, заложени в 

Плановете за действие към „Актуализирана програма за управление на качеството на 

атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019-2023г.” и „Програма за 

управление на качеството на атмосферния въздух на Община Мездра за периода 2017-

2021г.“.   

 Контрол по изпълнение на изискванията, касаещи извършването на собствен 

мониторинг от страна на операторите: собствени непрекъснати измервания и собствени 

периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от обекти с неподвижни източници и собствени периодични измервания на 

нивата на промишлен шум излъчван в околната среда. 

 Засилен и ефективен контрол по изпълнение на условията в издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и спазването на 

индивидуалните емисионни ограничения поставени в тях. Контрол по спазването на 

технологичния режим на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на 

промишлени предприятия и на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Относно управление на опасни химични вещества и предотвратяване на големи 

аварии с опасни химични вещества основните цели са: 

 Изготвяне на актуална информация относно химичните вещества и смеси  

(независимо дали са класифицирани като опасни или не опасни), които са пуснати на 

пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или изнесени от всички фирми 

на територията на РИОСВ-Враца. 

 Приоритети за контрол са предприятия с висок и нисък риск от аварии; 

 Контрол на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси 

(REF-8) 

 Изготвяне на рискови профили за вещества/фирми, показали несъответствия с 

изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. 

 Контрол на ограниченията на вещества в изделия, вкл. нотификации от 

Комисията за защита на потребителите (КЗП) 

 Контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), 

след достигане на съответната дата на забрана. 

 Недопускане експлоатацията на инсталации попадащи в обхвата на Приложение 

№ 4  на ЗООС без издадено КР;  

 Проверки на изпълнението на условията в съответните решителни.  

 Завишен контрол по отношение на оператори, за които се констатира неспазване 

условията на комплексните разрешителни.   

 Повишаване информираността на операторите, относно разпоредбите на 

ЗОПОЕЩ, във връзка с прилагането на законодателството в областта и произтичащите 

им задължения. 

 Проверки по контрол за прилагане изискванията на Наредба № 1/ 29.10.2008 г.  

за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на 

причинени екологични щети (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.) и прилагане на мерки за 

привеждане в съответствие. 

Основната цел през година по фактор отпадъци, ще бъде: 

 Осъществяване на контрол по изпълнението на условията, поставени в 

издадените разрешителни и регистрациони документи за третиране на отпадъци 

съгласно действащия Закон за управление на отпадъците.  

 Контрол на движението на отпадъци, които са обект на трансграничен превоз в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета 

от 14 юни 2006 г.  
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 С цел постигане на по-устойчиво управление на отпадъците – проверки по 

увеличаване на дела на разделно събраните отпадъци, с цел увеличаване процента на 

отпадъците, подлежащи на рециклиране или оползотворяване. 

 Целта на плановите проверки в направление „ЕО и ОВОС“ е 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. Общите цели се свеждат до 

осигуряване на безопасни разстояния от и до ПНРП и ПВРП при съгласуване на 

устройствени планове и техни изменения и предотвратяването на екологични проблеми 

с екологичната оценка, като се интегрира процедурата по ЕО с процеса на планиране 

като се спазва йерархията както при устройването на територията по реда на ЗУТ, така 

и йерархията при процедирането за стратегически документи с последващо 

процедиране по ОВОС за отделните инвестиционни намерения.  

 Специфични цели:  Вземане на добре мотивирани решения на база на 

качествена по обхват и съдържание информация от възложителите на инвестиционната 

инициатива, предвид променената нормативна уредба по ОВОС и ЕО; По-добра 

взаимовръзка със специализираните компетентни органи на МЗ при отчитане степента 

на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в резултат от реализация на 

инвестиционните предложения; Осъществяване на контрол по осигуряването на 

обществен достъп до достоверна информация от страна на възложителите при 

провеждане на процедурите по ОВОС/ЕО.  

 Предотвратяване и ограничаване загубата на биологично разнообразие чрез 

укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им 

ресурси, изграждане и поддържане на Националната екологична мрежа;  

 Намаляване на отрицателното въздействие върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони при реализацията на инвестиционни предложения, 

планове, програми чрез процедурите за ОС;  

 Актуализация на заповедите за обявяване на съществуващите защитени 

територии и техното отразяване, както и обявяването на нови такива; 

 Контрол относно стопанисването на горите, земите и водните площи - 

собственост на физически и юридически лица в границите на защитените територии и 

зони и предотвратяване на вредното въздействие върху тях. 

 Контрол на билкозаготвителни пунктове, складове за билки, общини и ДГС във 

връзка с извършваните от тях дейности и спазване законовите разпоредби; 

 Контрол на опитни полета, взимане на проби за качествено определяне на 

генетично модифицирана ДНК; 

 Осъществяване на контрол по отношение на търговията с животински видове 

под специален режим на ползване, каквито са лозовият и градинския охлюв, чрез 

извършване на проверки на изкупвателните пунктове за охлюви. 

 Сътрудничество с други компетентни органи, когато дейностите имат 

взаимосвързани или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато 

тяхната компетентност засяга един и същ обект или територия;  

 Актуализиране на регистъра на вековните дървета, определяне на текущото им 

състояние, заличаване на невъзстановимо увредени или изсъхнали дървета по реда на 

ЗБР. 

 Подобряване на информираността на гражданите относно необходимите 

действия, които трябва да бъдат предприемани за спасяване на бедстващи защитени 

видове чрез различни интернет платформи или информационни материали, както и по 

време на осъществяване на контролната дейност. 
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4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 

Контролът, който се осъществява от страна на инспекцията е превантивен, текущ 

и последващ. Планираните контролни дейности в настоящия план за 2020 г., 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, които ще се извършват по документи и чрез посещение на 

място. При извършване на проверка на място задължително присъства представител на 

ръководството на обекта или упълномощено от него лице. 

В годишния план за контролната дейност плановите проверки са планирани по 

тримесечия, съобразявайки се със спецификата на всеки обект, нормативни изисквания 

и др. В началото на всяка седмица се планират проверките за предстоящата седмица, 

като приоритетно се извършват проверки по постъпили жалби и сигнали и изтекли 

предписания след което планови проверки на фирми с по-висок риск за околната среда. 

Обектите подлежащи на контрол по два и повече компоненти са предмет на 

Комплексни проверки. За извършването на всяка комплексна проверка, Директорът на 

РИОСВ - Враца издава нарочна Заповед, с която определя поименно екипа експерти 

участващи в нея. Със Заповедта се определя координатор, който ръководи цялостното 

извършване на проверката, съставя констативния протокол, проследява изпълнението 

на дадените предписания, изготвя доклад за извършената проверки и при необходимост 

инициира административнонаказателно производство. За всяка извършена комплексна 

проверка се изготвя доклад в седемдневен срок, който се качва на интернет сраницата 

на инспекцията. 

За всяка проверка по изпълнение на условията поставени на оператори на 

инсталации с издадени комплексни разрешителни се издава Заповед от Директора на 

РИОСВ – Враца. С писма се уведомяват оператора на инсталацията и директора на 

БДДР-Плевен за датата и часа на извършване на проверката. Същата може да продължи 

повече от един ден. След приключване се изготвя констативен протокал и доклад, 

който се качва на интернет страницата на инспекцията и се изпраща на оператора. 

В РИОСВ - Враца се прилага ротационен принцип при осъществяването на 

контролната дейност. За целта са актуализирани Вътрешните правила за планиране и 

отчитане на контролната дейност на инспекцията, като е създаден отделен раздел 

регламентиращ прилагането на ротационен принцип при осъществяването на 

контролната дейност. 

Извънплановите проверки са: 

 Проверки по жалби и сигнали. Извършват се в най-кратки срокове, като при 

необходимост се координера и с експерти от други институции, имащи отношение по 

описаните проблеми. 

 Проверки по последващ контрол на дадени предписания. При изтичане на 

предписанието се извършват проверки в законоустановения срок, като също се 

плануват предварително и ако маршрута позволява се комбинират с планови проверки.  

 Проверки по заповед на министъра на околната среда и водите, на органите та 

МВР, ДАНС, Прокуратура, Областен управител и др.. Планирането се идвършва във 

зависимост от сроковете, поставени в Заповедтта.  

 Проверки във връзка с постъпили заявления за издаване на документи, които 

изискват извършване проверка на място. Планират се със седмичния план за 

контролната дейност. 

 Проверки във връзка с налагане, отмяна, увеличаван или намаляване на 

санкции за увреждане на околната среда над допустимите норми. Извършват се 

своевременно в законоустановения срок. 
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4.4. Процедури за сътрудничество и координация  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. 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.  

 Когато не е възможно извършването на съвместна проверка, а при извършения 

контрол са констатирани нарушения, както на екологичното законодателство, така и на 

законодателството от компетентностите на други институции, се изпраща на 

съответния компетентен орган информация за направените констатации и резултатите 

от извършената проверка за сведение, с цел координиране на по-нататъшните действия. 

Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните 

разрешителни се извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски 

район”. 

Контролът на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок 

рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС, се извършва от комисии 

съставени от представители на  териториалните и регионалните структури на: 

Министерството на околната среда и водите,  Министерството на вътрешните работи, 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ и  представители на Кметовете на 

общините. Членовете на комисиите са изброени поименно в Заповед на министъра на 

околната среда и водите. За всяка проверка, участниците в нея и 

фирмата/предприятието се уведомяват предварително. За извършената проверка се 

съставя Констативен протокол, който се подписва от представителите на контролните 

органи и от представителя/ите  на проверяваният обект. След оформяне на Констативен 

протокол се изготвя Доклад до Министъра на околната среда и водите. 

При регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект се прилагат 

Указания за координация и комуникация между регионалните инспекции по околна 

среда и водите и басейновите дирекции за съвместни действия при извършване на 

проверки, утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015 г. на Министъра на околната 

среда и водите. 

При възникнали аварийни ситуации се прилагат Указания за действия при 

възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на 

околната среда, утвърдени със Заповед № РД-585/11.08.2015 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

Регулярно се провеждат  работни срещи на експерти от РИОСВ - Враца с кметове 

на общини и експерти от общинската администрация. Проведените срещи са във връзка 

с изпълнение на целите и приоритетите на РИОСВ- Враца, за добра пряка и обратна 

връзка в работата на Инспекцията с общините от териториалният й обхват – област 

Враца.  

Създадена е добра координация между инспекцията и други регионални 

структури в областта - Община Враца, РЗИ - Враца, ОДБХ – Враца и други, при 

извършване на съвместни проверки по жалби и сигнали, които касаят повече 

институции.  

Във връзка с работата по опазване на защитените територии и зони и 

биоразнообразието в региона, РИОСВ - Враца работи в тясно сътрудничество с ТП ДГС 

и Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“, в резултат на което при 

необходимост се извършват съвместни контролни проверки, предоставя се информация 

и се оказва необходимото съгласно компетенциите съдействие, както от тяхна, така и от 

наша страна.   
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4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана 

Процедурите за преглед на плана обхващат действия, относно стриктно 

попълване на регистъра за извършените проверки и дадени предписания, предприети 

административнонаказателни мерки, както и предприемане на превантивни и 

коригиращи действия за постигане целите и показателите от планираните проверки. 

За осигуряване изпълнението на плана и осъществяване на по-добра координация 

между експертите при комплексните проверки в РИОСВ – Враца всяка седмица се 

изготвя план - график за предстоящите проверки, като се съвместяват извънредни и 

планови проверки според посоката и приоритетите им, с цел оптимизиране на 

разходите. 

Планирането на проверките е осъществено по тримесечия. Това налага 

допълнително координиране и планиране на проверките в рамките на всеки месец от 

периода.  

За осъществяването на контролния мониторинг на отпадъчни води, емисии на 

вредни вещества във въздуха и мониторинг на нивата на промишлен шум излъчван в 

околната среда се изготвят годишни графици, съвместно с РЛ-Враца и ИАОС, като 

стриктно се следи за изпълнението им.  

Всеки експерт има задължение да следи за изпълнението на плана в своето 

направление и в края на всяка седмица да дава предложения на директор дирекция 

КПД  за изготвяне на седмичния график за контрол на инспекцията. Извършените 

проверки се отразяват в общ регистър на всички контролирани от РИОСВ обекти.   

При констатиране на неизпълнение се прави анализ на причините и се 

предприемат коригиращи действия за изпълнение на плана.  

 
 

 

 

       



1.1 Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ 
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“Холсим (България)” АД, с. Б. Извор, общ.Враца “Холсим (България)” АД, с. Б. Извор,  

завод за производство на цимент
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“Холсим (България)” АД, с. Б. Извор, общ.Враца Трошачна инсталация и ремонтна 

работилница с автомивка на кариера за 

варовик "Лиляче" на 

"Холсим(България)" АД, с. Лиляче

08.12-добив на 

трошен камък, 

чакъл и пясък
 х

“Холсим (България)” АД, с. Б. Извор, общ.Враца Кариера за варовик "Лиляче" на 

"Холсим(България)"АД, с. Лиляче

08.11-добив на 

строителни 

материали 

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци

х х

“Холсим (България)” АД, с. Б. Извор, общ.Враца Кариера за мергел на 

"Холсим(България)"АД, м-ст "Гюрови 

кори" в земл. на с.Бели Извор

08.11-добив на 

строителни 

материали
х

“Вратица-Враца”АД, ул. "Индустриална" №7, гр. 

Враца

“Вратица-Враца”АД, гр. Враца, 

инсталация за предварителна обработка 

и багрене на текстил

13.99-

производство 

на други 

текстилни 

изделия

х х х х

“Стройкерамика”АД, гр. Мездра, ул. "Любен 

Каравелов" №38

“Стройкерамика”АД, гр. Враца, 

Източна промишлена зона, 

производство на керамични изделия

23.32-

производство 

на тухли и др. 

изделия

х   х

"Екопроект" ООД, м-ст "Пискавец", гр. Враца Регионално депо за неопасни отпадъци 

Враца – Мездра, м-ст "Пискавец", в 

земл. на гр. Враца

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х х х

”Мей-ту” ЕООД, гр. Враца, ул. "Георги Бързаков" 

№16 , ет.4, ап.65

”Мей-ту” ЕООД, с. Мраморен, 

инсталация за интензивно отглеждане 

на птици

01.47-

отглеждане на 

птици

х х х

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, ж.к. "Люлин 2", 

ул. "Панчо Владигеров" №66

“Булгартрансгаз” ЕАД, с. Чирен, общ. 

Враца, пренос, транзитен пренос и 

съхранение на природен газ, и 

ведомствена бензиностанция

06.20-добив на 

природен газ
х х х х х х х х

“ВиК" ООД, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" №2 ГПСОВ, гр. Враца, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х х х

“Камибо”ЕООД - ТП ”Хименерго”, гр. София, общ. 

Надежда, ж.к. "Надежда", бл. 155, вх. В, ап. 71

“Камибо” ЕООД - ТП ”Хименерго”, гр. 

Враца, Източна промишлена зона

46.75-търговия 

на едро с 

химични 

вещества и 

продукти

х  х х х

“Центромет” АД, гр. Враца, ул. "Никола Вапцаров" 

№9 

"Центромет” АД, гр. Враца, ул. "Никола 

Вапцаров" №9, леярна за черни метали

24.5-леене на 

метали х х х х х х

“Вега 03”, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 13, вх.Ж, 

ап. 188

“Вега 03”, гр. Враца, Западна 

промишлена зона, леярна за цветни 

метали

24.5-леене на 

метали х х х х

“Атамар”ООД общ. Враца, с. Паволче, ул. "Хр 

Ботев" № 52

“Атамар”ООД с. Паволче, ул. "Батак", 

мебелен цех

31.09-

производство 

на др. мебели

 х х х х

ЕТ „КАМ-Никола Стойков”, гр. София, район 

Триадица, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 251, вх. Г, ап. 74

ЕТ„КАМ-Никола Стойков”, гр. Враца, 

ул."Шипка" №7, производство на 

мебели

31.09-

производство 

на др. мебели

х х х х
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Закон за опазване на околната среда

1. РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА КОНТРОЛ   

наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ), 

седалище и адрес на управление,

дейност 

(съгласно 

Класификация 

на 

икономически

те дейности - 

КИД)
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“Лалов и Вачев” ЕООД, гр. София, бул. "Проф. 

Цветан Лазаров" №13, ет.3, офис 301

“Лалов и Вачев” ЕООД - цех за 

месопреработка - гр. Враца, Хранително-

вкусова зона

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х

„Млечен Рай – 2” ООД , Област София град, 

Столична община, гр.София, р-н Студентски, ж.к. 

"Мусагеница", ул. Пловдивско шосе" бл. 11б, партер, 

магазин 2

„Млечен Рай – 2”ООД, кв. Бистрец, гр. 

Враца, предприятие за млекопреработка

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х

“Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Христанчо Матов"№20

“Екопродукт Мегия” ЕООД, ул. 

"Илинден" №1, предприятие за 

млекопреработка

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х

“Беана-Враца”ООД, гр.Враца, ул. "Илинден" №4 “Беана-Враца”ООД, гр.Враца, ул. 

"Илинден" №4, производство на 

безалкохолни напитки

11.07-

производство 

на 

безалкохолни 

напитки

х х х х х

”Нивего” ООД, с.Чирен, общ. Враца, ул. "Георги 

Димитров" №15

 ”Нивего” ООД, с.Чирен, общ. Враца, м. 

Тиквен, предприятие за 

млекопреработка

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х х

“Орбита-Н” ООД, гр.Враца, м. Турканица  “Орбита-Н” ООД, гр. Враца, м. 

Турканица, цех за месопреработка

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х

СД „Дигант - Димитров Григоров”ООД, гр. Враца, 

ул. "Екзарх Йосиф" №13 

СД „Дигант - Димитров Григоров” 

ООД, с. Девене, мелница

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х х

”Дани-1” ООД, гр. Враца, ул. "Шипка" №1 ”Дани-1” ООД, гр. Враца, ул. "Шипка" 

№1, цех за преработка на птиче месо

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х

„Чикас”ООД, гр.Враца, ул. "Илинден" №5 „Чикас”ООД, гр.Враца, ул. "Илинден" 

№5, птицекланица

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х

ЕТ"АЧИ-Георги Георгиев", гр. Враца, ул. "Илинден" 

№3

ЕТ"АЧИ-Георги Георгиев", гр. Враца, 

ул. "Илинден" №3, склад на едро за 

търговия с храни и производство на 

месни полуфабрикати

46.17-търговско 

посредничество 

с хранителни 

стоки
 х

"Ани Груп" ЕООД, гр. Враца, ул. "Рила" №21 "Ани Груп" ЕООД, гр. Враца, ул. "Рила" 

№21, цех за производство на тестени 

изделия

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

"Фаустина Груп" ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Демокрация" №15, вх. А, ап. 3

"Фаустина Груп" ЕООД, гр. Враца, 

Западна промишлено-вкусова зона, 

бутилажен цех за растителни масла

10.41-

растителни и 

животински 

масла

х

“Абрис” ООД, гр. Враца, ул. "Спортна" №3 “Абрис” ООД -  гр. Враца, ул. 

"Илинден", производство на гасена вар 

и хоросан

23.52-

производство 

на вар и гипс

 х х х х

"Вармет" АД, ул. "Васил Кънчов", гр. Враца Вармет АД, ул. "Васил Кънчов", гр. 

Враца, производство на гасена вар, 

хоросан, въглища

23.52-

производство 

на вар и гипс

х

“ВРЗ Вола” ЕАД, гр. Враца, ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола” ЕАД, гр. Враца, 

производство на метални конструкции 

за енергетиката

25.11производс

тво на метални 

констукции
х х х х х

“ВРЗ Вола ЕКО" ЕАД, гр. Враца, ул."Илинден" №16 “ВРЗ Вола ЕКО" ЕАД, гр. Враца, 

производство на метални контейнери

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х х х х х

„ЗММ-Враца” АД, гр. Враца, ул."Илинден" №12 „ЗММ-Враца” АД, гр. Враца, 

производство на металорежещи машини

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х х х х х

"Кранамакс" ООД, гр. Враца, Западна индустриална 

зона

"Кранамакс" ООД, гр. Враца, Западна 

индустриална зона, механична 

обработка на метални изделия и 

сглобяване на метални конструкции

25.62-

механична 

обработка на 

метал

х х

"Дженерал Клима" ЕООД, гр. Враца, ул. "Спас 

Соколов" №30

"Дженерал Клима" ЕООД, гр. Враца, 

бул. "Васил Кънчов" №39, продажба и 

монтаж на климатични системи

46.49-търговия 

на едро и др. 

нехранителни 

потребителски 

стоки

х

"Лесто Продукт" ЕООД, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, ул. "Георги Апостолов" 

"Лесто Продукт" ЕООД, гр. Враца, 

Източна промишлена зона, ул. "Георги 

Апостолов", изработка на метални 

изделия

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х х х

"Интегрити пластикс" ЕАД, ж.к. "Индустриален" п.к. 

6000, гр. Стара Загора (бивше "Химипласт")

Предприятие за производство на тръби 

от полиетилен, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, съществуваща 

производствена площадка на 

територията на "Ново Химко" АД

22.21-

прозвидство на 

тръби от 

пластмаса

х х



“Свежест” ООД - гр. Враца Западна промишлена 

зона

“Свежест” ООД - гр. Враца Западна 

промишлена зона, производство на 

натриев хипохлорид.

20.13-

производство 

на други 

основни 

неорганични 

химични 

вещества

х х х

“Автобусни превози”, гр. Враца, ул. "Мито Орозов" 

№63

“Автобусни превози”, гр. Враца, ул. 

"Мито Орозов" №63, пътнически 

превози

49.31-

пътнически, 

градски 

икрайградски 

транспорт

х х

‘Боди М Травъл’ OOД гр. Враца, ул. "Полковник 

Кетхудов" №33

‘Боди М Травъл’ OOД гр. Враца, ул. 

"Илинден", транспортни услуги

49.31-

пътнически, 

градски 

икрайградски 

транспорт

х х

„Галактика 03” ЕООД, гр.Враца, ул. "Хаджи 

Димитър"№13

„Галактика 03” ЕООД, гр.Враца, ул. 

"Складова"№6- производство на 

бетонови и строителни материали

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х х

„Анди” ООД, гр. Враца, ул. "Екзарх Йосиф" 65, вх. 

В, ап. 35

„Анди” ООД, гр.Враца, ж.к. "Дъбника", 

срещу КАТ, автосервиз и автомивка

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

х х

“Враца-Старт” АД, гр. Враца, ул. "Шипка" №2 “Враца-Старт” АД, гр.Враца, ул. 

"Шипка" №2, леярна на черни метали

38.32-

рециклиране на 

сортирани 

отпадъци

х х х х

“Вега 03”, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 13, вх.Ж, 

ап. 188

“Вега 03”, гр. Враца, Западна 

промишлена зона, леярна за цветни 

метали

38.32-

рециклиране на 

сортирани 

отпадъци

х

“Й. Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, ул. 

"Алеко Константинов" №2 гр.Враца, общ.Враца

“Й. Кръстителски – Джордан 2001” 

ЕООД, ул. "Текстилец" №5, гр. Враца, 

площадка за изкупуване, съхранение и 

търговска дейност с отпадъци

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х х

„ВИН” ООД, област Враца, община Враца, гр. 

Враца, Източна индустриална зона, ул. “Текстилец” 

№ 5

Площадка № 1 гр. Враца, област Враца, 

община Враца, ул. ”Текстилец” № 5, 

ж.к. “Промишлена зона”, поземлен имот 

с идентификатор № 12259.1021.198, 

УПИ № XXI-198 по плана на гр. Враца, 

с площ 1900 кв.м. и транспорт на 

отпадъци

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап
х х х х

"Чистота Балкани" ЕООД, гр. София, ж.к. "Витоша", 

бл.7, ап.6

"Чистота Балкани" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Шипка" №2, площадка за изкупуване, 

съхранение и оползотворяване на 

отпадъци

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци                       

38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

х х х х

„Автоморга – КАВП“ ООД, гр. Враца, ул. “Дико 

Илиев” № 4, вх. Г, ап. 51

„Автоморга – КАВП“ ООД, гр. Враца, 

поземлен имот с № 007007 в землището 

на с. Паволче - площадка за събиране и 

разкомплектоване на ИУМПС

38.31-

разкомплектова

не на отпадъци х х х х

"М3-АУТО" ЕООД, област Враца, общ. Враца, гр. 

Враца, ж. к. "Дъбника, бл. 42, вх. А, ет.1

Площадка № 1 гр. Враца, област Враца, 

община Враца, бул. “Мито Орозов” № 

63, поземлен имот с идентификатор 

12259.1011.44.4 по кадастралната карта 

на гр. Враца, ЕКТ: 12259

38.31-

разкомплектова

не на отпадъци
х

„Емо Транс 2008“ЕООД, гр. Враца, п.к. 3000, ул. „ 

Мито Орозов”  № 22 А

„Емо Транс 2008“ЕООД, гр. Враца, п.к. 

3000, ул. „ Мито Орозов”  № 22 А – 

транспорт на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

„ДДД Груп Дезинфекционна станция” ООД, 

гр.Враца, ул.„Черни Дрин“ №2, офис 3

„ДДД Груп Дезинфекционна станция” 

ООД, гр.Враца, ул.„Черни Дрин“ №2, 

офис 3- транспорт на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

„ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ РОКОКО 105” 

ЕООД,област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. 

“Морава” № 24, ет. 2, ап. 1

транспортиртане на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„Николови Транс “ЕООД, гр.Враца, ул.„Родопи“ 

№3, ет.2, ап.5

„Николови Транс “ЕООД, гр.Враца, 

ул.„Родопи“ №3, ет.2, ап.5- транспорт на 

отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

“2 –ри юни”, ул. "Христо Смирненски" №2, гр. 

Враца

“2 –ри юни”, ул. "Христо Смирненски" 

№2, гр. Враца, производство на калъпи 

за обувната промишленост

15.20-

производство 

на обувки
х

ЕТ "Надя Гладнишка", гр. Враца, ул. "Цено 

Тодоров" №2

ЕТ "Надя Гладнишка", гр. Враца, ул. 

"Цено Тодоров" №2, събиране и 

транспорт на ИУГ

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

СД ”Тостор”, гр. Враца, ул. "Хр. Ботев" 31, вх А ап 1 СД ”Тостор”, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, събиране и 

съхранение на хартиени и пластмасови 

отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х



"Фортуна ЕЦ" ЕООД, гр. Враца, ул. "В. Кънчов" 

№76, вх.В, ап.46

"Фортуна ЕЦ" ЕООД, гр. Враца, ул. "В. 

Кънчов" №76, вх.В, ап.47, 

транспортиране на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

"Триумф" ЕООД, гр. Враца, жк. Сениче, бл.52, ап.16 "Триумф" ЕООД, гр. Враца, жк. Сениче, 

бл.52, ап.17, транспортиране на 

отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

"Екофрут" ЕООД, гр. Враца, ул. Хр. Матов №17 "Екофрут" ЕООД, гр. Враца, ул. Хр. 

Матов №18, транспорт на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

“Скорпион 95” ЕООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Бързашки"№8

“Скорпион 95” ЕООД, гр. Враца, кв. 

"Промишлена зона", имот 

№259.1021.15, площадка за ИУМПС

38.31-

разкомплектова

не на отпадъци
х х х х

"ЙОНАСИ" ООД, гр. Враца, ул. "Вардар" №15, бл. 6, 

ап. 38

"ЙОНАСИ" ООД, гр. Враца, площадка 

ОКС, събиране и съхранение на 

пластмасови и хартиени опаковки

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

“Металкоминвест” ЕООД, гр.Враца, ул. "Илия 

Кръстеняков" № 14, ап. 47

“Металкоминвест” ЕООД, гр. Враца, 

Западна промишлена зона, събиране, 

съхранение и търговия с метални 

отпадъци

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"Индустриални суровини" ЕООД , гр. София, р-н 

"Младост",бл. 428, вх. 1, ет. 5, ап. 20 (бивше 

"Рестийл" ЕООД)

"Индустриални суровини" ЕООД, гр. 

Враца, Източна промишлена зона, 

събиране, съхранение и търговия с 

метални отпадъци

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"Евро Импекс" ЕООД, гр. София, р-н "Искър", ул. 

"Поручик Неделчо Бончев" №3

"Евро Импекс" ЕООД, гр. Враца, 

ул."Шипка" №7, инсталация за 

сепариране на разделно събрани 

отпадъци от опаковки

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х х

“Металтранс 2005” ЕООД, гр. Враца, ул. "Хан 

Аспарух" №24 

“Металтранс 2005” ЕООД, гр. Враца, 

Промишлена зона ул. "Шипка", 

събиране, съхранение и търговия с 

метални отпадъци

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

“АЖМ-Груп“ ЕООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Апостолов" №8

“АЖМ-Груп“ ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Георги Апостолов" №8, събиране, 

съхранение и търговия с метални 

отпадъци

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

“Атамар”ООД общ. Враца, с. Паволче, ул. "Хр 

Ботев" № 52

“Атамар”ООД с. Паволче, ул. "Батак", 

мебелен цех

38.32-

рециклиране на 

сортирани 

отпадъци

х х

ЕТ „КАМ-Никола Стойков”, гр. София, район 

Триадица, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 251, вх. Г, ап. 74

ЕТ„КАМ-Никола Стойков”, гр. Враца, 

ул."Шипка" №7, производство на 

мебели

38.32-

рециклиране на 

сортирани 

отпадъци

х х

“Екобулсорт” ЕАД, гр. София, р-н "Люлин", 

ул."Банско шосе" №13

“Екобулсорт” ЕАД, гр. Враца, 

Хранително-вкусова зона, събиране и 

транспорт на хартиени и пластмасови 

отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

“Екобулсорт” ЕАД, гр. София, р-н "Люлин", 

ул."Банско шосе" №14

"Екобулсорт" ЕАД, м-ст "Пискавец", 

земл. с. Косталево, общ. Враца, 

сепарираща инсталация

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х

"Спътник 96" ЕООД, гр. Враца, ул."Аспарух" №24 "Спътник 96" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Аспарух" № 24, транспорт на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

"Иванов-53" ЕООД, гр. Враца, ул. "Цвета 

Кръстенякова" №13, офис 327

"Иванов-53" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Цвета Кръстенякова" №13, офис 328, 

високо, ниско строителство и ремонт на 

сгради

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

„Кралтрейс” ООД, гр.Враца, ул. "28 Октомври" №33 „Кралтрейс” ООД, гр.Враца, ул. "28 

Октомври" №33, транспорт и нретиране 

на отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци 38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци

х х

„ГАРАНТ - 90 - ЦОНЕВ И СИЕ” ООД , област 

Враца, община Враца, гр. Враца, ул. “28- ми 

октомври” № 32

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„Костов Пласт” ЕООД, с. Згориград, п.к. 3042, ул. 

„Васил Левски” №11, 

„Костов Пласт” ЕООД, гр.Враца, 

ул."Хр. Ботев"№139, събиране и 

съхранение на отпадъци от пластмаса

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци  49.41-

товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„Кастех-БГ” ООД,,  гр.Монтана, ул. „Никола 

Вапцаров”№12 

гр. Враца,  ул. „Илинден” №2а, 

оползотворяване на черни метали

24.5-леене на 

метали
х х х х

“ЛМ-21”ЕООД,гр.Враца  , ул.”Ген.Леонов” №54 гр.Враца  , ул.”Ген.Леонов” №54, 

събиране и съхранение на хартия и 

пластмада и дейности с ОЧЦМ

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

“ГЕО МЕТАЛ ТРЕЙД” ЕООД,гр. София, община 

Младост, жк “ Младост” № 1, бл.48, вх.4, ет.7, ап.62. 

гр.Враца, ул.”Мито Орозов”№32, 

търговска дейност ОЦЧМ

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х



“ИСО 09” ЕООД,

 гр Враца, 

ж.к. „Дъбника“, общ.Враца

гр. Враца,  община Враца, местност 

„Занкиното”, площадка за ИУМПС

38.31-

разкомплектова

не на отпадъци
х х

„Джиосайкъл България“ ЕООД, 

с. Бели Извор община Враца

с. Бели Извор, община Враца, област 

Враца, площадка на Холсим (България) 

АД – транспорт и третиране на 

отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт 38.11-

събиране на 

неопасни 

отпадъци

х х

ЕТ „Страхил Георгиев- Ичо“, община Враца, 

гр.Враца, жк. Сениче

Транспортиране на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

ЕТ „Верон-И-Илиян Цветков“, община Враца, 

гр.Враца, жк. Младост

Транспортиране на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„АИА“ ООД, община Враца, гр. Враца, ул. ”Вардар” 

№ 11, ет.1, ап.1

Транспортиране на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„Иванов 53“ ЕООД, община Враца, гр. Враца, ул. 

”Трайко Китанчев“ № 10, вх.В, ет.4, ап.40

Транспортиране на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС“ ООД, област 

Враца, община Враца, гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 6, 

вх. Б, ет. 6, ап. 40

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„АВТО 2002“ ЕООД, област Враца, община Враца,   

с. Бели Извор

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„ДДД Инсекта контрол“ ЕООД, област Враца, 

община Враца, ж.к. „Дъбника“,№ 125, ет. 6, ап. 34 

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

"БКС" ЕООД, гр. Враца, ул."Стефанаки Савов" №7 Депо за инертни отпадъци и земни маси 

на гр.Враца, м-ст "Умарски бряг", 

кв."Бистрец"

39.00-

възстановяване 

и др. услуги по 

управление на 

отпадъците

х

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" 

№29

“Косаня” ЕАД, гр.Враца, Източна 

промишлена зона, събиране, съхранение 

и търговия с метални  отпадъци

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

ДП “СВ” гр. Враца, ул. "Вежин" №2 ДП “СВ” - бетонов възел, гр. Враца, 

Източна промишлена зона и строителна 

фирма

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х

“Консорциум Агробизнес” ЕООД, гр. Враца, ул. "Хр. 

Смирненски" №6 

“Консорциум Агробизнес” ЕООД, гр. 

Враца, ул. " Хр Смирненски" № 6, 

мелница

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

"Мотор" АД, гр. Враца, ул. "Илинден" №16 Мотор АД, гр. Враца, ул. "Илинден" 

№16, производство на резервни части

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х

"Ромтех-3 ЕС" ООД (интелигентни системи за 

сигурност), гр. Враца, ул. "Илинден" №3

"Ромтех-3 ЕС" ООД, гр. Враца, ул. 

"Илинден" №3, производство на 

електронни и електромеханични 

продукти

26.11-

производство 

на електронни 

елементи

х х

ЕТ"ДОУТЪН-Валери Братоевски", гр. Враца, ж.к. 

"Дъбника", бл. 8, вх. Б, ап.33

ЕТ"ДОУТЪН-Валери Братоевски", гр. 

Враца, Стария пазар, производсто на 

закуски

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ"Кедар-ТЗ", гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 27 ЕТ"Кедар-ТЗ", гр. Враца, ул. "Васил 

Кънчов" № 28, мебелен цех

31.09-

производство 

на др. мебели

х

"Булпласт М" ЕООД, гр. Враца, Западна 

индустриална зона

"Булпласт М" ЕООД, гр. Враца, Западна 

индустриална зона, производство на 

полиетиленови торбички

22.22-

производство 

на опаковки от 

пластмаса

х

"Технометал" ЕООД, гр. Враца, Западна 

индустриална зона

"Технометал" ЕООД, гр. Враца, Западна 

индустриална зона, производство на 

метални изделия и конструкции

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х

"Томов" ЕООД, гр. Враца, жк. Дъбника, бл.139 "Томов" ЕООД, гр. Враца, бул. 2-ри 

юни №179, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

"Диомо" ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" №1 "Диомо" ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" 

№4, автоцентър

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

"Автодистрибуция" ООД, гр. Плевен, бл. Дунав 44 "Автодистрибуция" ООД, гр. Враца, ул. 

"Илинден" №6, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

"Ташев транс" ЕООД, гр. Враца, ул. "Скобелев" №4, 

ап.8

"Ташев транс" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Скобелев" №4, ап.9, транспорт на 

отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х



"РИНО СИСТЕМС" ООД, гр. Враца, ул. 

"Грънчарска" №6

"РИНО СИСТЕМС" ООД, гр. Враца, ул. 

"Илинден" №10, производство на ПВС и 

алуминиева дограма

22.23-

производство 

на дограма и 

др. изделия от 

пластмаса

х

„Чех Пласт”ООД, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 63, 

вх. А, ап. 6

„Чех Пласт” ООД, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, производство на 

дограма

22.23-

производство 

на дограма и 

др. изделия от 

пластмаса

х

„Българска леярна”ООД, гр.Враца, ул "Околчица" 

№2

„Българска леярна” ООД, гр. Враца, 

Източна промишлена зона, леярна за 

черни метали

24.5-леене на 

метали х

„Акумитрейд”ЕООД, гр. Враца, ул "Вестителя" № 

36, ап. 2

„Акумитрейд”ЕООД, гр. Враца,  ул. 

"Илинден" №4, автоцентър

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”, гр.Враца, ул. "Трайко 

Китанчев" №7

ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”, гр.Враца, 

ул. "Васил Кънчов" №122, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

“ПГ 2002” ЕООД гр. Враца, ул. "Илия Кръстеняков" 

№16, вх. В, ап. 71

“ПГ 2002” ЕООД гр. Враца, Оряховско 

шосе, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

“Автотранс” ЕООД гр.Враца, Източна промишлена 

зона

“Автотранс” ЕООД гр.Враца, Източна 

промишлена зона, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

“ИВД – Ауто” ЕООД, гр.София, ул. "Нишава" №105 “ИВД – Ауто” ЕООД, гр.Враца, ж.к. 

"Дъбника", при бл. 13, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

"Кръстев и Кънчев" ООД, гр. Враца, ул. "Христо 

Ботев" № 150, автосервиз 

"Кръстев и Кънчев" ООД, гр. Враца, ул. 

"Христо Ботев" № 150, автосервиз 

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

“БКС Враца, ЕООД, гр.Враца, ул. "Георги 

Апостолов" №13

“БКС Враца, ЕООД, територията на 

общ. Враца, събиране и транспорт на 

битови отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х

“М-Трайдинг” EООД гр.Враца, ул. "Хр. Ботев" №41 “М-Трейдинг” ООД гр.Враца, ул. 

"Хр.Ботев" №41, хим.чистене

96.01-пране и 

химическо 

чистене

х

ДМВ ЕООД, (петролна база-Враца), гр. Русе, ул. 

"Воден" №4

ДМВ ЕООД, (петролна база-Враца), ул. 

"Христо Смирненски" №9, съхранение и 

търговия с петролни продукти

46.71-търговия 

на едро с 

твърди, течни и 

газообразни 

горива и 

подобни 

продукти

х х х х х х

“Чимбидиум” ЕООД, гр. Враца, бул. "Мито Орозов" 

№67

“Чимбидиум” ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Мито Орозов" №67, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

“Враца-Стил” АД, гр. Враца, бул. "Мито Орозов" 

№65

“Враца-Стил” АД, гр. Враца, бул. "Мито 

Орозов" №65, шивашко предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

„Софи” ООД, гр. Враца, ул. "Веслец" №14, ап. 5 „Софи” ООД, гр. Враца, Западна 

промишлена зона, производство на 

спирачни накладки

29.32-

производство 

на други части 

и 

принадлежност

и за 

автомобили

х х  

"Сирена - ДН" ЕООД (бивша “Сирена Стил” ООД), 

гр. Враца, бул. "Мито Орозов" №28

(бивша “Сирена Стил” ООД), гр. Враца, 

ул. "Мито Орозов" №28, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

“Гладнишка” ООД, гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 

120

“Гладнишки” ООД, гр. Враца, ул. 

"Васил Кънчов" № 120, 

дървообработващо предприятие

31.09-

производство 

на др. мебели

х х

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

31.09-

производство 

на др. мебели
х х х

“Р.Б.О.” ООД, гр. Враца, ул. "Мито Орозов" №79 “Р.Б.О.” ООД, гр. Враца, ул. "Мито 

Орозов" №79, шивашко преприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

"Дитекс - СМ" ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" № 10 Дитекс - СМ ООД, гр. Враца,            ул. 

"Илинден" № 10, шивашко предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

ЕТ "Текс - Тихомир Поповски" гр. Враца, ул. "Стоян 

Калъчев"      № 13

ЕТ "Текс - Тихомир Поповски"           гр. 

Враца, ул. "Стоян Калъчев"      № 13, 

шивашко предприятие

14.1-

производство 

на облекло
х

"Модна агенция - Мираж" ООД, гр. Враца, ул. 

"Климент Охридски" № 1

Модна агенция - Мираж ООД,        гр. 

Враца, ул. "Климент Охридски" № 1, 

шивашко предприятие

14.1-

производство 

на облекло
х

"Йогер - М" ЕООД, гр. Враца,  ул. Георги 

Апостолов" № 12

Йогер - М ЕООД, гр. Враца,               ул. 

Георги Апостолов" № 12, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х



"Стив" ЕООД, гр. Враца,                  ул. "Софроний 

Врачански" №17

"Стив" ЕООД, гр. Враца,                ул. 

"Никола Вапцаров"   № 35, цех за 

производство на мебели

31.09-

производство 

на др. мебели
х

"Лусия" ЕООД, гр. Враца,          ул. "Цв. Бобошевски" 2 - 

А - 9

гр. Враца, бул. "Н. Войводов"            № 42 - 

търговия с дрехи втора употреба

47.71- търговия 

на дребно с 

облекло
х

"Мъпет Маг Враца" ЕООД гр. Враца, бул.“Демокрация“№ 16, 

Търговски център „СУМИ“, 2-ри етаж, 

търговия с дрехи втора употреба

47.71- търговия 

на дребно с 

облекло
х

"РМЗ Михайлов" ЕООД гр. Враца, 3000, 

ул."Полк.Кетхудов" № 27   

гр. Враца, Индустриална зона, 

Металообработка, Метални заготовки, 

Заваряване на метални изделия и др.

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х

“Галакси Плаза”ЕООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Пенчев" №1

“Галакси Плаза” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Георги Апостолов" №60, производсво 

на метални и дървени изделия по 

поръчка

31.09-

производство 

на др. мебели
х х

“ЧЛК Инвест” ООД, гр.Враца, ул."Мито Орозов" 

№28

“ЧЛК Инвест” ООД, гр.Враца, ул."Мито 

Орозов" №29, метало и 

дървообработване

31.09-

производство 

на др. мебели
х х

„БДМ Ауто”, гр.Враца, жк."Медковец", 

ул."Стефанка" №7

„БДМ Ауто”ООД, гр.Враца, 

ул."Криводолско шосе", автосервизна 

дейност

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

ЕТ “Ангел Димитров-2000” гр. Враца, ул. "Вестител" 

№ 36, ап.6

ЕТ “Ангел Димитров-2000”, гр. Враца, 

ж.к. "Дъбника" до РУМ, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

"Корект" ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" №4 "Корект" ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" 

№4, високо, ниско строителство и 

ремонт на сгради

41.20-

строителство на 

жилищни и 

нежилищни 

сгради

х

"Строителна компания" ООД, гр. Враца, Хранително-

вкусова зона

"Строителна компания" ООД, гр. Враца, 

Хранително-вкусова зона, високо, ниско 

строителство и ремонт на сгради

41.20-

строителство на 

жилищни и 

нежилищни 

сгради

х

"ОПАЛ 94" АД, гр. Враца, бул."Мито Орозов" №28 "ОПАЛ 94" АД, гр. Враца, бул. "Мито 

Орозов" №29, високо, ниско 

строителство и ремонт на сгради

41.20-

строителство на 

жилищни и 

нежилищни 

сгради

х х

"Ситистрой" ЕООД, гр. Враца, ул. "Г.С. Раковски" 

№6, ап. 3-Б

"Ситистрой" ЕООД, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, пк 303, високо, ниско 

строителство и ремонт на сгради

41.20-

строителство на 

жилищни и 

нежилищни 

сгради

х х

"СБАЛПФЗ" ЕООД, гр. Враца, ул. "Ген. Леонов" 93 "СБАЛПФЗ" ЕООД, гр. Враца, ул. "Ген. 

Леонов" 93, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"МЦ САНИТА" ЕООД, гр. Враца, бул. "Втори юни" 

№64

"МЦ САНИТА" ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Втори юни" №65, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

„КОЦ”, стационар, гр.Враца бул. "2 Юни" №68 „КОЦ”, стационар, гр.Враца бул. "2 

Юни" №68

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"ДМСГД", гр. Враца, ул. "Средна гора" №1 "ДМСГД" - гр. Враца, ул. "Средна гора" 

№2, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"ДКЦ-І-Враца" ЕООД, гр. Враца, бул. "Втори юни" 

№66

"ДКЦ-І - Враца" ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Втори юни" №67, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи,      38.12-

събиране на 

опасни 

отпадъци

х

"МЦ ДЕРМА-ГД" ЕООД, гр. Враца, ул. "Втори юни" 

№68

"МЦ ДЕРМА-ГД" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Втори юни" №69, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД, 

гр. Враца, бул."2-ри юни" 68

"Център за кожно-венерически 

заболявания" ЕООД, гр. Враца, бул. "2-

ри юни" 68, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"МЦ АЛПИКО" ООД, гр. Враца, бул. "Втори юни" 

№66

"МЦ АЛПИКО" ООД, гр. Враца, бул. 

"Втори юни" №67, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"МЦ СВ. АНА" ООД, гр. Враца, бул. "Демокрация" 

№17

"МЦ СВ. АНА" ООД, гр. Враца, бул. 

"Демокрация" №18, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"ЦСМП", гр. Враца, бул. "Втори юни" №68 "ЦСМП" - гр. Враца, бул. "Втори юни" 

№69, здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х



"Център за психично здраве" ЕООД, гр. Враца, 

ул."Беласица" №1

"Център за психично здраве" ЕООД, гр. 

Враца, ул."Беласица" №2, здравно 

заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

„МБАЛ”, гр.Враца, бул. "Втори юни" №66 „МБАЛ”- гр.Враца, бул. "2 Юни" №66, 

здравно заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

Първа частна МБАЛ-ВРАЦА, гр. Враца, ул."Скакля" 

№6

Първа частна МБАЛ-ВРАЦА, гр. Враца, 

ул."Скакля" №7, ортопедия и 

травматология

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

Хубев ЕООД,  гр. Враца "Хубев" ЕООД дистрибуция и търговия, 

бул. "Хр. Ботев" №135, гр. Враца, общ. 

Враца

47.2-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

“Топлофикация-Враца”ЕАД, гр.Враца, ул. "Максим 

Горки" №9

"Топлофикация-Враца” ЕАД - ОЦ 

Младост, гр. Враца, Източна 

промишлена зона

35.30-

производство и 

разпределение 

на топлинна 

енергия

х  х

“Топлофикация-Враца”ЕАД, гр. Враца, ул. "Максим 

Горки" №9

“Топлофикация-Враца”ЕАД - ТЕЦ 

Градска, гр. Враца, ул. "Шипка" №1

35.30-

производство и 

разпределение 

на топлинна 

енергия

х х х

"Затвора - Враца", гр.Враца, ул. "Безименна" №3 Затвора - Враца, ул. "Безименна" №3, 

галваничен цех и мебелен цех

55.90-Други 

места за 

настаняване

х

“МиА-ЦВ”ЕООД, гр. Враца, ул. "Индустриална 

зона" 

“МиА-ЦВ” ЕООД, пресевна инсталация, 

с. Бели Извор, общ. Враца

08.12-добив на 

трошен камък х

Река Черна, извор "Черна" и "Сухия извор" р.Черна, с.Лютаджик, общ. Враца 03.22-

развъждане и 

отглеждане на 

риба и др. в 

сладководни 

басейни

х

Хвостохранилище, с.Лютаджик, общ. Враца Колектор на хвостохранилище, с. 

Лютаджик, общ. Враца

07.29-добив на 

руди на цветни 

метали

х х

ПК ”Напред”, гр. Враца, ул. "Антим 1" №1 Казан за варене на ракия на ПК 

”Напред”, гр. Враца, кв. Бистрец

11.01-

производство 

на спиртни 

напитки

х

“Ми – Пет”ООД, гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" 

№27, 

“Ми – Пет” ООД, гр. Враца, ул. "Васил 

Кънчов" №27, бетонов възел и варово 

стопанство

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х х

“Бетон – ЦВ” ООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Бързашки" №10

“Бетон – ЦВ” ООД, гр. Враца, ул. 

"Илинден", бетонов възел

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х

АЕЦ "Козлодуй", Почивно оздравителен комплекс 

"Леденика", гр. Козлодуй

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, ПОК "Леденика", 

ПП "Врачански Балкан", земл. С. 

Згориград, почивно оздравителен 

комплекс

55.10-хотели и 

подобни места 

за настаняване 
х

ЕТ "Байковец - Пенко Недялков", гр. Враца ЕТ "Байковец - Пенко Недялков", гр. 

Враца, рибовъдно стопанство

03.22-

развъждане и 

отглеждане на 

риба и др. в 

сладководни 

басейни

х

„Премиер ТМ”ООД, гр.Враца, ул. "Илинден" №2 „Премиер” ООД, гр. Враца, ул. 

"Илинден" №2, Цех за бутилиране на 

олио

10.41-

растителни и 

животински 

масла

х

“Пътстройинженеринг”АД, гр. Враца, ул. "Стоян 

Кялъчев" №6

“Пътстройинженеринг” АД, с. Чирен-  

асфалтова база

20.14-

производство 

на други 

основни 

органични 

химични 

вещества, 49.41-

товарен 

автомобилен 

транспорт

х

“Месер Химко Газ”ООД, 1528 София, бул. Д. Пешев 

3А

“Месер Химко Газ”ООД, 1528 София, 

бул. Д. Пешев 3А,  производство и 

търговия с технически и специални 

газове

46.75-търговия 

на едро с 

химични в-ва и 

продукти

х х

“Химем”ЕООД, гр. Враца бул. Хр. Ботев 76 “Химем”ЕООД, гр. Враца бул. Хр. Ботев 

76, Търговия и производство на рективи 

и химикали

20.13-

производство 

на други 

основни 

неорганични 

вещества

х х



“Сигма Витес”ООД, гр. Враца, ул. "Иванка Ботева" 

№22, ет.2

“Сигма Витес”ООД, гр. Враца, ул. 

"Текстилец", строително-ремонтна 

дейност

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х х

„Кралтрейс” ООД, гр.Враца, ул. "28 Октомври" №32 „Кралтрейс” ООД, с. Паволче, 

асфалтова база и ТМСИ

20.14-

производство 

на други 

основни 

органични 

химични 

вещества

х х х

„Кралтрейс” ООД, гр.Враца, ул. "28 Октомври" №33 „Кралтрейс” ООД, земл. на с.Косталево, 

асфалтова база и ТМСИ

20.14-

производство 

на други 

основни 

органични 

химични 

вещества

х х х

“Тролейбусен транспорт”ЕООД, гр. Враца “Тролейбусен транспорт”ЕООД, гр. 

Враца, източна промишлена зона, 

тролейбусен превоз

49.31-

пътнически, 

градски 

икрайградски 

транспорт

х х

"Екотерм-2000" ЕООД, гр. Враца, ул. "Софроний 

Врачански" №36

"Екотерм-2000" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Софроний Врачански" №36, сервиз за 

хладилна и климатична техника

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

„Агроподем 2002” ООД, гр. Враца, ул. „Васил 

Кънчов” №120

„Агроподем 2002” ООД, гр. Враца, ул. 

„Васил Кънчов” №120, производител на 

челен хидравличен товарач

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х

”Химремонтстрой Враца БГ” ЕООД,гр.Враца, ул. 

“Мездренско шосе”                        

гр.Враца, ул. “Мездренско шосе” , 

събиране и съхранение на ИУГ

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

”МВ-94” ЕООД, гр.Враца, ул. “Вихрен” №17                       гр. Враца, ул. „Христо Смирненски” №4 

- на територията на бивш „Хлебозавод”, 

събиране и съхранение на ИУГ

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

“Тимарк” ЕООД ,гр.Враца, ул. “Цвятко 

Бобошевски” №2, ет.2, ап.6

гр.Враца, ул.”Четвърта-Изток”№5, 

съхранение на ИУГ

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

“СП Консулт” ЕООДгр. София, район „Триадица” 

ул.„Тулча” №46,ет.5

гр.Враца, ул.”Мито Орозов”№63, 

складова база за хранителни стоки

47.29-Търговия 

на дребно с 

други 

хранителни 

стоки

х

„Метахим Импекс“ АД, гр.София, район Витоша, ул. 

„Бяло поле“№8Б, ап.Б

„Химко“ АД, гр.Враца, бивш торов 

завод,  ул. „Мездренско шосе“

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скраб

х х

„Борисов Транс 14“ ЕООД, община Бяла Слатина, 

гр. Бяла Слатина, ул. ”Кольо Черкеза” № 15

Транспортиране на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„ТиДиЕм Пласт“ООД, гр.Враца, ул. „Текстилец“ №3 ТиДиЕм Пласт“ООД, гр.Враца, ул. 

„Текстилец“ №3 – производство на AL и 

PVC дограма

22.23-

производство 

на дограма и 

др. изделия от 

пластмаса

х

„Бърцеф“ ЕООД, гр.Враца, ул.“Раковски“ №31 Бърцеф“ ЕООД, гр.Враца, ул. 

„Индустриална“ №35 – производствен 

цех за AL и PVC дограма

22.23-

производство 

на дограма и 

др. изделия от 

пластмаса

х

„Серпио“ ООД, гр.Враца, ул. „Мито Орозов“ №63 „Серпио“ ООД, гр.Враца, ул. „Мито 

Орозов“ №63 - производствен цех за AL 

и PVC дограма

22.23-

производство 

на дограма и 

др. изделия от 

пластмаса

х

„Ростер“ ООД, област Смолян, община Смолян, 

гр.Смолян , ул. „Калоян“ № 3

Временни строителни площадки на 

територията на област Враца- третиране 

на строителни отпадъци

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х

"Инекс Трейд" ООД, обл. Враца, общ. Враца, гр. 

Враца, ул. "Цар Симеон I" № 58

"Инекс Трейд" ООД, обл. Враца, общ. 

Враца, гр. Враца, ул. "Цар Симеон I" № 

58- ремонтна и строителна дейност и 

транспорт на отпадъци

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде 

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„Диск ГТ-93“ ООД, гр.Враца, ул. Кръстьо 

Българията № 16

„Диск ГТ-93“ ООД, гр.Враца, ул. 

Кръстьо Българията № 16 - монтаж на 

инсталации за отопление, вентилация и 

климатизация

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х



„Алпла Чернокожев“ ЕООД, гр.Враца, бул. Христо 

Ботев № 18 стая 17

Алпла Чернокожев“ ЕООД, гр.Враца, 

Промишлена зона- производство на 

дограма

22.23-

производство 

на дограма и 

др. изделия от 

пластмаса

х

„Нифе“ ЕООД, гр.Враца, бул. Никола Войводов № 

6, вх. A, ап. 4

Нифе“ ЕООД, гр.Враца, бул. Никола 

Войводов № 6- проектиране и 

строителна дейност

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х

Склад за РЗП, с.Мраморен Склад за РЗП, бивш стопански двор в 

с.Мраморен

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

Склад за РЗП, с.Горно Пещене Склад за РЗП, бивш стопански двор в 

с.Горно Пещене

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

ЕТ”Кварт-Крум Туртански”, гр. Враца, ул. "Димчо 

Дебелянов" №29, вх. В, ет. 4, ап. 46

ЕТ”Кварт-Крум Туртански”, гр. Враца, 

ул. " Поп Тодор Врачански", сервиз за 

хладилна и климатична техника

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване
х

 ЕТ „Милачков - В. Милачков”, гр.Враца, ул. "Цар 

Обединител" №2

ЕТ „Милачков - В. Милачков”, 

гр.Враца, бул. "Мито Орозов"(района на 

товарни превози),  автосервиз,  

автобояджийски услуги

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

„Инес” ЕООД, гр. Враца, ул. "Климент Охридски" 

№12, вх. А, ап. 1

„Инес” ЕООД, гр. Враца, база 

„Орловец”, търговец на едро на бои

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

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

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Александра-Любомир Феслийски”, гр. Враца, 

ул. "Борис I" № 26

ЕТ „Александра-Любомир Феслийски”, 

гр. Враца, бул. „Мито Орозов” № 22, 

търговец на едро на бои

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Равин” ЕООД, гр. Враца, ул. „Илинден” № 7 „Равин” ЕООД, гр. Враца, ул. 

„Илинден” № 7, търговец на едро на бои

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

 „Саго” ЕООД, гр. Враца, ул."Стоян Кялъчев" №22, 

ап. 7

 „Саго” ЕООД, гр. Враца, ж.к. 

„Дъбника” с/у бл.  №8, сервиз за 

хладилна и климатична техника

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

„Максима България” ЕООД, м-н „Т-Маркет” S 326, 

гр. София, ул. "Златен клас" № 4 ж.к. "Връбница" 

№2

„Максима България” ЕООД, „Т-

Маркет”, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", 

РУМ

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

„Билла България” ЕООД, гр. София, ул. "Софииски 

герой" №4

„Билла България” ЕООД, гр.Враца, ул. 

"Илия Кръстеняков" №1

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х х

„Кауфланд България” ЕООД Енд  Ко Кд, гр. София, 

ул "Куклуш" №1, ж.к. "Захарна фабрика"

„Кауфланд България” ЕООД, гр. Враца, 

ул. "Оборище", №12

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х х



“Техноколд” ООД, гр. Враца, складова база ОКС “Техноколд” ООД, гр. Враца, складова 

база ОКС, сервиз за хладилна и 

климатична техника

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

"МИЛА ПИ" ЕООД , гр. Враца, жк. "Дъбника", 

бл.19р вх.Д, ет.1, ап.77

"МИЛА ПИ" ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Демокрация" №16, обект за бърза 

закуска "Суми грил"

10.85-

производство 

на готови ястия
х

“Кристена” ЕООД, гр. Враца, ж.к. "Дъбника" бл. 45, 

ап. 11

“Кристена” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Никола Войводов" №19, бърза закуска

10.85-

производство 

на готови ястия
х

ЕТ ”Врачанска теменуга - В. Гергов” гр. Враца, ул. 

"Страцин" №34

ЕТ ”Врачанска теменуга - В. Гергов” гр. 

Враца, Източна промишлена зона, цех 

за безалкохолни напитки

11.07-

производство 

на 

безалкохолни 

напитки

х

„Полинеза” ЕООД, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 7 

вх. А, ап. 10

„Полинеза” ЕООД, гр.Враца, ул. 

"Драган Цанков" №6, производство на 

майонеза и конфитюр

10.89-

производство 

на други 

хранителни 

продукти, 

некласифицира

ни другаде

х

„Диана-94-Пепа Иванова” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Климент Охридски" №14, ап. 4

 „Диана-94-Пепа Иванова” ЕООД, гр. 

Враца, ул. "Драган Цанков" №1 до 6, 

цех за пакетиране на малограмажна 

захар

10.89-

производство 

на други 

хранителни 

продукти, 

некласифицира

ни другаде

х

„Наслада 02” ООД, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" 

№22, вх. А, ап. 9 

„Наслада 02” ООД, гр.Враца, ул. "Мито 

Орозов" №22, производство на 

сладкарски изделия

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ „Цено Петров”, гр.Враца, ул. "Петропавловска" 

№56

ЕТ „Цено Петров”, гр.Криводол, ул. 

"Васил Левски", производство на 

сладкарски изделия

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

„Кампино”ООД, гр. Враца, ул. "Подбалканска" №67 „Кампино”ООД, гр. Враца, ул. "Гурко" 

№17, сладкарски цех

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

„Житара”ООД, гр. Враца, ул. "Георги Апостолов" 

№60 

„Житара”ООД, гр. Враца , Източна 

промшлена зона, ул. "Георги Апостолов" 

№60, производство на брашно и хляб

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

”ЕМИКУЛИНАР” ЕООД, гр. Враца, ул. "Васил 

Кънчов" №26, ап. 5

”ЕМИКУЛИНАР” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Хр Смирненски" 4, кулинарна 

работилница

10.85-

производство 

на готови ястия
х

ЕТ”Доутън - Валери Братоевски”, гр. Враца, ж.к. 

"Дъбника", бл. "Орбита" 8, вх. Б, ап. 33, 

ЕТ ”Доутън - Валери Братоевски”, гр. 

Враца, ж.к. "Младост 2" - Стария пазар, 

производство на закуски

10.85-

производство 

на готови ястия
х

ЕТ”Любо-М-Любомир Тодоров”, гр.Враца, бул. 

"Демокрация" №29

ЕТ ”Любо-М-Любомир Тодоров”, гр. 

Враца, ул.  "Кетхудова" №1, бистро - 

пицария

10.85-

производство 

на готови ястия
х

"Дона 2009" ЕООД, гр. Враца, ул. "Хр. Ботев" №124 "Дона 2009" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Георги Раковски" №41, ателие за хим 

чистене

96.01-пране и 

химическо 

чистене

х

ЕТ "Цветогор - Цветан Горанов", гр. Враца, ж.к. 

"Дъбника", бл. 29, вх. А, ап. 10

ЕТ Цветогор - Цветан Горанов", с. 

Голямо Бабино, общ. Криводол, 

производство на хляб и закуски

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ "Цветана Бозаджийска", гр. Враца, ж.к. Сениче 

бл.63, вх.Д

"Сити Билт", гр. Враца, ул."Кръстьо 

Българията" №54 продажба на  бои и 

лакове

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

"Топливо-2" ЕООД, гр. София, ул. "Хайдушка гора" 

№38

Топливо-2 ЕООД, гр. Враца, гл. път Е-

79, Индустриална зона, продажба на  

бои и лакове

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х



"Алекс 99" ЕООД, гр. Враца, ул. "Охрид" №6 Строй-маркет "Алекс", гр. Враца, ул. 

"Охрид"  №6, продажба на  бои и лакове

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

"ММ Колор" ЕООД, гр. Враца, ул. "Ал. 

Стамболийски" №14

Магазин "Колорексперт", гр. Враца, ул. 

"Кръстьо Българията" № 54, продажба 

на авторепаратурни бои и лакове

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

"Опал-Т" ООД, гр. Враца, бул."Мито Орозов" №28 "Опал-Т" ООД, гр. Враца, бул."Мито 

Орозов" №28, продажба на бои и лакове

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - Надежда Йосифова", 

гр. Враца, ул. "Морава" №10

ЕТ "Любомир Йосифов - НТ - Надежда 

Йосифова", гр. Враца, ул. "Морава" 

№10, продажба на авторепаратурни бои 

и лакове

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

СД "Арабика - Пешков и Василеви", гр. Враца, ул. 

"Вихрен" №2

СД "Арабика- Пешков и Василеви", гр. 

Враца, ул. "Вихрен" №2, цех за 

месопреработка и месоразфасовка

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х

ЕТ "Альоша Алипиев", гр. Враца, бул. "Демокрация 

№20

ЕТ "Альоша Алипиев", гр. Враца, ул. 

"Вежен" №2, месопреработвателен цех

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х

„Метал Къмпани”ООД, гр. Враца, ул. 

"Подбалканска" №128,  производство на салати, 

сандвичи

„Метал Къмпани”ООД, гр. Враца, ул. 

"Драган Цанков" №6, производство на 

готови храни

10.85-

производство 

на готови ястия
х

„Равин” ЕООД, гр. Враца,ж. к. “Илинден” №7, „Равин” ЕООД, гр. Враца, жк Дъбника 

до бл. 7, търговец на дребно на бои

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Равин” ЕООД, гр. Враца,ж. к. “Илинден” №7, „Равин” ЕООД, гр. Враца, пл. Васил 

Левски

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Равин” ЕООД, гр. Враца, ж. к. “Илинден” №7 „Равин” ЕООД, гр. Враца, ул. “Стоян 

Заимов” № 7,търговец на дребно на бои 

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Голдън Нутс” ООД,  Враца, Стоян Заимов 1,  

производство на печени и пакетирани ядки

„Голдън Нутс” ООД, кв Бистрец Враца, 

цех за пакетиране на ядки

10.89-

Производство 

на други 

хранителни 

продукти, 

некласифицира

ни другаде

х

ЕТ”Огнян Тодоров” с. Згориград, ул Георги 

Димитров 84

ЕТ”Огнян Тодоров” с. Згориград, ул 

Георги Димитров 84, производство на 

хляб и закуски

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ „Светлана-92” Враца Дъбника, бл Орбита №13, 

производство на хляб и закуски

ЕТ „Светлана-92” Враца Дъбника, 

Пазара, производство на хляб и закуски

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

”Дани 2007”  ЕООД, с.Згориград, Георги Димитров 

81

”Дани 2007”  ЕООД, с.Згориград, 

Георги Димитров 81- сладкарски цех

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х



ЕТ "М инженеринг", гр. Враца, 

ул. "Бр. Миладинови" № 8,      вх. A, ап. 7

ЕТ "М инженеринг", гр. Враца, 

Източна промишлена зона, складова 

база

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

"Интерарома" ООД, гр. Враца, ул. "Проф. Димитър 

Йоцов" № 9 

"Интерарома" ООД, гр. Враца, ул. 

"Проф. Димитър Йоцов" № 10, магазин 

за хранителни продукти

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

"Кристена" ЕООД, област Враца, община Враца, гр. 

Враца, 

ж.к. Дъбника, бл. 45, ет. 3, ап. 11

"Кристена" ЕООД, област Враца, 

община Враца, гр. Враца, 

ж.к. Дъбника, бл. 45, ет. 3, ап. 12

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

"Ани Груп" ЕООД, област Враца, община Враца

гр. Враца, ул. "Рила" № 21

"Ани Груп" ЕООД, област Враца, 

община Враца

гр. Враца, ул. "Рила" № 22, магазин за 

хляб и торти

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

“Фонема” ЕООД, гр. Враца “Фонема” ЕООД, гр. Враца сервиз за 

хладилна и климатична  техника

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

“Тит” ООД, гр. Враца,ул Илинден №4, шоурум и 

автосервиз- автобояджийски услуги

“Тит” ООД, гр. Враца,ул Илинден №4, 

шоурум и автосервиз- автобояджийски 

услуги

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

“Председник” ЕООД, с. Згориград, ул. "Буковец" 

№14 

“Председник” ЕООД, с.Бели Извор-цех 

за обработка на скално-облицовачни 

материали 

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

"О.М.С. Салери Истърн Юръп" ЕООД, бул. "Мито 

Орозов" №79, гр. Враца, общ. Враца

Предприятие за производство на 

сферични кранове, м-ст "Гладно поле", 

гр. Враца, общ. Враца

28.29-

производство 

на др. машини с 

общо 

предназначение 

некфалифицира

ни другаде

х х х

"Уни Кредит Булбанк" АД, гр. Враца, ул. "Лукашов" 

№10

"Уни Кредит Булбанк" АД, гр. Враца, 

ул. "Лукашов" №10, финансово 

учреждение

64.19-друго 

парично 

посредничество
х

"Юробанк и Еф Джи България"АД, гр. Враца, ул. 

"Лукашов" №1

"Юробанк и Еф Джи България"АД, гр. 

Враца, ул. "Лукашов" №1, финансово 

учреждение

64.19-друго 

парично 

посредничество
х

"Първа инвестиционна банка" АД, гр. Враца, ул. "Н. 

Войводов" №1 

"Първа инвестиционна банка" АД, гр. 

Враца, ул. "Н. Войводов" №1, 

финансово учреждение

64.19-друго 

парично 

посредничество
х

“ДМ България” ЕООД,гр.София, бул.”Околовръстен 

път” №260, бл.А, ет.1, п.к. 1766

гр.Враца, бул. „Никола Войводов” №9/2 

, продажба на козметика и др.

47.75-търговия 

на дребно 

спарфюмериин

и и козметични 

стоки и 

козметика

х х

“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КД,  с. Равно поле, 

общ. Елин Пелин, обл. София, ул. "3 март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООД, 

гр. Враца, ж.к. "Сениче", ул. "Стоян Ц. 

Даскалов" №3

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х х



“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КД,  с. Равно поле, 

общ. Елин Пелин, обл. София, ул. "3 март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООД, 

гр. Враца, ул. "В. Кънчов" №21

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х х

ЕТ “Трибали ПИ Пламен Петков”, гр.Враца, ул 

"Огоста"  №7 

ЕТ “Трибали ПИ Пламен Петков”, 

гр.Враца, ул Огоста 7, търговец на едро 

на бои и лепила

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

“Никойл”  ЕООД, гр. Враца, ул. "Цар Борис I" №12 Бензиностанция “Никойл”  ЕООД, гр. 

Враца, ул. "Васил Кънчов- Източна 

промишлена зона"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Никойл-2”  ЕООД, гр. Враца, ул. "Цар Борис I" №12 Бензиностанция “Ромпетрол България”  

ЕАД, гр. Враца, Оряховско шосе

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Никойл-2”  ЕООД, гр. Враца, ул. "Цар Борис I" №12 Бензиностнация “Никойл-2”  ЕООД, гр. 

Враца, бул. “2-ри юни”

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“И.П.И.- Оил” ЕООД, гр. София, ул. "Църноок"№8 Бензиностанция “Дъбника", гр. Враца, 

ж.к. “Дъбника”, зад КАТ

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Еко България” ЕАД,  гр. София,бул. "Д. 

Цанков"№36

Бензиностанция “Еко ”,  гр. Враца, бул. 

"М. Орозов"№65

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София Б022, бул. 

"Т. Александров"№42

Бензиностанция “Лукойл" ЕООД, гр. 

Враца, кв.44А

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“ОМВ България”  ООД, код 1010 гр. София, ул. 

"Софииски герой"№1

Бензиностанция “ОМВ България”  

ООД, гр.Враца бул. "2-ри юни"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Автотранс-97” ООД, гр. Враца, бул. "Мито Орозов" 

№34

Бензиностанция  "BG-Ойл", гр. Враца , 

бул. "Мито Орозов" №34

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Товарен Автотранспорт”  АД, гр. Враца, бул. "Мито 

Орозов" №63

Бензиностанция "Феникс петрол 91" 

ЕООД, гр. Враца , бул. "Мито Орозов" 

№63

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„ОМВ България” ООД, гр. София, код 1303, ул. 

"Софииски герой"№1

Бензиностанция „Аванти Враца”, гр. 

Враца, бул. „Хр. Ботев”

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София, Б127, бул. 

"Т. Александров"№42

Бензиностанция "ЛУКОЙЛ – България” 

ЕООД, гр. Враца, местност "Дъбника"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Иф Маш” ЕООД, гр. София , ул. "Люботрън", бл.6, 

ап. 23

Бензиностанция “Евро Ойл” гр. Враца, 

ул. “В. Кънчов”№35

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Топливо” АД, гр. София, ул. "Солунска"№2 Бензиностанция “Топливо” АД,гр. 

Враца, ул. "Вратцата"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х



 “Петрол” АД, код 3103, гр. София, бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол” АД, гр. 

Враца, ул. "Илинден"- западна 

промишлена зона

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

 “Петрол” АД, код 3118, гр. София,бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол” АД,  гр. 

Враца,ул. "Илинден"- западна 

промишлена зона

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

 “Петрол” АД, код 3123, гр. София, бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол” АД, гр. 

Враца, ул."Максим Горки"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

 “Петрол” АД, код 3133, гр. София, бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол” АД, гр. 

Враца, ул."Цар Борис Първи" №2

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Ромпетрол България”  АД, гр. София, бул. 

"Сливница"№188

Бензиностанция „Ромпетрол България”  

АД, главен път Е 79, местността 

“Крушовишка бара”

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Ромпетрол България”  АД, гр. София, бул. 

"Сливница"№188

Бензиностанция „Ромпетрол България”  

АД, главен път Е 79, местността 

“Дърводелци”

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Авто 2002” ЕООД, с. Бели Извор  бензиностанция на “Авто 2002” ЕООД, 

с.Бели Извор на територията на "Холсим 

(България)"АД

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Екометан Враца” ООД, гр. Враца, ул. "Иванка 

Ботева"№1

Бензиностанция, „Екометан Враца” 

ООД, гр. Враца, Оряховско шосе

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Енергоинвест- Ремонтна компания" АД,гр. Враца, 

Западна промишлена зона

ремонт на парни и водогрейни котли, гр. 

Враца Западна промишлена зона

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

"Енерго Ремонт Груп 87" ЕООД, гр. Враца, Източна 

промишлена зона , база КЗУ

производство на метални конструкции и 

оборудване за ТЕЦ, гр.Враца, ул. 

"Георги Апостолов" №10А, Източна 

промишлена зона

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х

„Сигматерм инженеринг” ООД, гр. Враца, ул. 

"Радан Войвода" №1 

търговец на дребно на бои „Сигматерм 

инженеринг” ООД, гр. Враца, ул. "Г. 

Бенковски" №8

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”, гр. Враца, 

ул. "Петропавловска" №13А

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-

Любомир Къчов Горановски”, гр. 

Враца, ул. "Петропавловска" №13А

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”, гр. Враца, 

ул. "Петропавловска" №13А

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-

Любомир Къчов Горановски”, гр. 

Враца, бул. “Хр. Ботев” №78, пл. 

“Руски” ,с/у бензиностанция “Петрол”

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”, гр. Враца, 

ул. "Петропавловска" №13А

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-

Любомир Къчов Горановски”, гр. 

Враца, ул.”Иван Ангелов” стария пазар 

на трол. спирка

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Емил Костов-Екокерамик”, гр. Враца, ул. 

"Черни Дрин" №27, ап.3

търговец на дребно на бои ЕТ „Емил 

Костов-Екокерамик”, гр. Враца, бул. 

"Хр. Ботев" №136

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х



„Инес” ЕООД, гр. Враца, ул. "Климент Охридски" 

№12, вх. А, ап. 1

търговец на дребно на бои „Инес” 

ЕООД, гр. Враца, ул."Екзарх Йосиф” 

№75

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ “Роберт Максуел-Ангел Петров”, гр. Враца, бул. 

"Никола Войводов" №15, ап.7

търговец на дребно на бои ЕТ “Роберт 

Максуел-Ангел Петров”, гр. Враца, бул. 

"Демокрация" №14

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

 „Метал-Димитров 59”ЕООД, гр. Враца, ул. "Полк. 

Кетхудов" №32

 търговец на дребно на бои „Метал-

Димитров 59”ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Околчица" №2А

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ “Т.Тасков- Г. Данова”, с. Лиляче ,общ. Враца, ул. 

"Дунав" №1

автосервиз с автобояджийска дейност 

ЕТ “Т.Тасков- Г. Данова”, с. Лиляче, 

стопански двор, местност "Край село"

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

х

“Рибен  свят” ЕООД, гр. Враца,  ж.к. “Дъбника” 

бл.30 вх.Г, ет.4, ап.85 

склад на едро за рибни продукти, 

“Рибен  свят” ЕООД, гр. Враца,складова 

база "Булгарплод"

47.2-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

“Тошко Тодоров” ЕТ, гр. Враца,  ж. к. “Дъбника” бл. 

36 вх. В ап. 61

склад на едро за месо и млечни 

продукти “Тошко Тодоров” ЕТ,гр. 

Враца, складова база "Булгарплод"

47.2-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

“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”  

47.2-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

“Нестле България” АД , гр. София 1220, бул. 

"Ломскошосе" №261

 склад на едро за сладолед “Нестле 

България” АД , база гр. Враца, складова 

база ОКС, пощ. кутия  155 

47.2-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

“К енд К електроникс” ЕАД гр. София бул. 

“Цариградскоо шосе “  №361 

м-н "Техномаркет",“К енд К 

електроникс” ЕАД , гр. Враца, ж.к. 

"Дъбника"

47.4-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

компютърна и 

комуникационн

а техника и 

битова 

електроника

х

"Технополис-България" ЕАД, гр. София, ж. к. 

"Младаст" №4, Околовръстен път 265

Магазин "Технополис", гр. Враца, бул. 

"2-ри Юни"-срещу "Химко", магазин за 

техника

47.4-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

компютърна и 

комуникационн

а техника и 

битова 

електроника

х

х

"Зора М.М.С" ООД, гр. София, ул. "Чепинско шосе" 

№15

Магазин "Зора", бул. "Демокрация" 

№16, търговски център "Суми", магазин 

за техника

47.4-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

компютърна и 

комуникационн

а техника и 

битова 

електроника

х

х

"Финес" ООД, гр. Враца, ул. "Драган Цанков" №6 Супермаркет "Дъбника", гр. Враца, ул. 

"Околчица", срещу бл. 4, търговия с 

хранителни и нехранителни стоки

47.2-търговия 

на дребно в 

специализиран

и магазини с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

х



«Българска Телекомуникационна Компания» АД гр. 

София бул. «Цариградско шосе» №115

климатични инсталации «Българска 

Телекомуникационна Компания» АД гр. 

Враца, обект гр. Враца 1

61.10-

Далекосъобщит

елна дейност 

чрез фиксирани 

мрежи

х

«Българска Телекомуникационна Компания» АД гр. 

София бул. «Цариградско шосе» №115 

климатични инсталации «Българска 

Телекомуникационна Компания» АД гр. 

Враца обект гр. Враца 2

61.10-

Далекосъобщит

елна дейност 

чрез фиксирани 

мрежи

х

 “Теленор България” ЕАД гр. София ж.к. «Младост» 

4 Бизнес парк сграда 6  

“Теленор България” ЕАД, гр. Враца, 

бул. “Никола Войводов” №10- мобилен 

оператор

61.20-

Далекосъобщит

елна дейност по 

безжичен път

х

 “Райфайзен банк” ЕАД, гр. София «Ай Ем Джи 

Инженеринг» ООД    

климатични инсталации “Райфайзен 

банк” ЕАД,гр. Враца, пл. “Хр. Ботев”

64.19-друго 

парично 

посредничество
х

ЕТ „Ангел Филков”, гр. Враца, ул. „Страцин” № 29 м-н сервиз за битова техника ЕТ „Ангел 

Филков”, гр. Враца бул. "Хр. Ботев" 

№78

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване
х

"Галваник" ЕООД, гр. Враца, Източна промишлена 

зона

"Галваник" ЕООД, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, извършване на 

електрохимични галванични покрития

25.61-

повърхностно 

обработване и 

нанасяне на 

покритие върху 

метал х х х

„Лам 90” ООД, гр. Враца, ул."Бързашки" №16 „Лам 90” ООД, м. Мътница, взривни 

материали

20.51-

производство 

на експлозиви х

"НИКАС" ООД, 1621 София, "ЦарБорис ІІІ", №126 "НИКАС" ООД, м."Говедарника", земл. 

с. Лиляче, склад за съхранение на 

промишлени взривни вещества от типа 

"Амонити" и спомагателни сгради към 

нег

20.51-

производство 

на експлозиви х

ЕТ"Георги Стоянов", гр. Враца, жк."Сениче", бл.51-

А-1

ЕТ"Георги Стоянов", гр. Враца, 

производство на варови разтвори

23.52-

производство 

на вар и гипс х

"ЕНТЕ 2017" ООД,гр. Асеновград, ул. „България“ 

№77, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ЕИК: 

204446079 

Животновъден обект (птицеферма), 

находящ се в център №6, землище с. 

Мраморен, център №7 и №8, местност 

„Мраморенското“, землище с. Чирен, 

общ. Враца, обл. Враца

01.47-

отглеждане на 

птици

х х

„КОВА-М“  ЕООД, седалище и адрес на управление: 

гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2“, бл. 

233, вх. Б, ет. 4, ап. 33, ЕИК: 202920580 

Животновъден обект (свинеферма), 

находящ се в ПИ №086062 и ПИ 

№127002, местност „Мраморенското“, 

землище с. Чирен, общ. Враца, обл. 

Враца

01.46-

отглеждане на 

свине

х х

Община Враца, гр. Враца Интегриран проект за водния цикъл на 

гр.Враца

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х

РМЗ "Вратцата" ООД, гр. Враца, ул. "Мездренско 

шосе" №1 (двора на Химко)

Организиране на производство на 

отрицателни и положителни плочи за 

елементи на батерии в имот с 

идентификатор 12259.1027.152, земл. 

гр. Враца (Решение №ВР-23-ПР/2015г. 

от 18.09.2015г.)

25.11-

производство 

на метални 

констукции
х

"Кралтрейс" ООД, гр. Враца, ул. "28 октомври" № 32 Добив на варовик - строителни 

материали от находище "Касибо", м. 

"Слолишова падина", в земл. на с. 

Косталево, общ. Враца, Решение №ВР-

19-ПР/2016г. от 18.07.2016г. 

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

х

"Нивем" ООД Автосервиз, в УПИ II-646, кв. 86, с. 

Лиляче, общ.Враца, обл. Враца, с 

възложител: „Нивем” ООД  

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

Северозапад ООД гр. Враца, гр. Враца, ул. "Мито 

Цветков" №3

 ТИР-паркинг, КПП, тоалетна и баня, 

офис и битова стая за почивка на 

шофьорите в ПИ №№176005, 176004, 

176009, 176002, м. "Могилите", земл.  С. 

Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, 

Решение №ВР-15-ПР/2017г. от 

16.08.2017г.

52.29-други 

спомагателни 

дейности в 

транспорта
х

"ДЖИ ЕС И-ТРАНС" ООД, ж.к. "Сениче", бл. 68, вх. 

Б, ап. 44, гр. Враца

Фабрика за пелети, УПИ XIV, пл. №144, 

Промишлена зона, гр. Враца

16.29-

производство 

на др. изделия 

от дървен 

материал

х



"Златен изгрев БГ" ЕООД, общ. Враца с. Згориград, 

ул. "Веслец" №3

Предприятие за добив и преработка на 

червено месо в имот с идент . № 

12259.119.31, м. „Орешака”, земл. гр. 

Враца и изграждане на съоръжение за 

опушване на месни продукти” в имот с 

№ 003068, м. „Камена страга”, земл. с. 

Згориград, общ. Враца, Решение № ВР-9-

ПР/2016г. от 21.03.2016г.

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х

"НИКАС" ООД, 1621 София, "ЦарБорис ІІІ", №126 Преустройство на цех за производство 

на амонити в Резервоарен парк за 

химични вещества в ПИ №091020  м. 

"Говедарника", земл. с. Лиляче, общ. 

Враца"

20.51-

производство 

на експлозиви

х

Биси и Личо ЕООД, с. Оходен ,общ. Враца, ул. 

"Гладно поле" №2

Обособяване на площадка за 

разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства в 

част от ПИ с идент. 12259.1011.75, гр. 

Враца", Решение № ВР-18-ПР/2017г. от 

29.09.2017г.

38.31-

разкомплектова

не на отпадъци
х

„РИПО“ ЕООД, област Враца, община Враца, гр. 

Враца, ул. „Атанас Йованович“ № 78

„РИПО“ ЕООД, област Враца, община 

Враца, гр. Враца, ул. „Атанас 

Йованович“ № 78, събиране и 

транспортиране на отпадъци 

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

„КРАСИМИРОВИ ТРАНС“ ООД , област Враца, 

община Враца, гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 6, вх. 

Б, ет.6, ап. 40

„КРАСИМИРОВИ ТРАНС“ ООД , 

област Враца, община Враца, гр. Враца, 

ж.к. „Дъбника“, бл. 6, вх. Б, ет.6, ап. 40, 

събиране и транспортиране на отпадъци 

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

„МЕТАЛ – СТРОЙ 81“ ЕООД, област Враца, 

община Враца, с. Костeлево, ул. „Минзухар“ № 10

„МЕТАЛ – СТРОЙ 81“ ЕООД, област 

Враца, община Враца, с. Костeлево, ул. 

„Минзухар“ № 10,  събиране и 

транспортиране на отпадъци 

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

"Елидан Транс" ЕООД, обл. Враца, общ. Враца, гр. 

Враца, ул. "Илия Кръстеняков" №141 ет. 7, ап. 25

"Елидан Транс" ЕООД, обл. Враца, общ. 

Враца, гр. Враца, ул. "Илия 

Кръстеняков" №141 ет. 7, ап. 25

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

"СРТОЙ М ГРУП" ЕООД, обл. Враца, общ. Враца, 

гр. Враца, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №29, вх.  

А, ап. 11 

"СРТОЙ М ГРУП" ЕООД, обл. Враца, 

общ. Враца, гр. Враца, ул. "Св. Св. 

Кирил и Методий" №29, вх.  А, ап. 11 

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

„АП и КО” ЕООД, област Враца, община Враца, гр. 

Враца, ул.  „Тодор Каблешков” № 1, вх. 2, ап. 2

1. Площадка № 1:  местонахождение: гр. 

Враца, област Враца, община Враца, ул. 

„Георги Апостолов” № 62, УПИ № 

12259.1027.228 по плана на гр. Враца, 

Източна промишлена зона, площ 2 058 

кв.м., временно съхранение на отпадъци 

от опаковки

39.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци

х

„ФЕНИК” ЕООД, област Враца, община Враца, с. 

Паволче, ул.  „Оборище” № 32

„ФЕНИК” ЕООД, 1. Площадка № 1:  

местонахождение: гр. Враца, област 

Враца, община Враца, местност 

„Дърводелци”, УПИ № 1- 47, имот № 

12259.912.47, с площ 400 кв.м.

39.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци

х

  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

Площадка № 3: местонахождение: с. 

Горно Пещене, област Враца, община 

Враца, Склад с координати 

43.283582.23.704602                

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

х

  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

   Площадка № 7 местонахождение: с. 

Мраморен, област Враца, община 

Враца, Склад с координати 

43.302642.23.66428.                    

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци
х

"Поливаленти" ЕАД, обл. София, общ. Столична, гр. 

София, район Оборище, ул. "Богдан" №11

Пладка №1, местонахождение: гр. 

Враца, Източна промишлена зона, бул. 

"Мездренско шосе" №1, територията на 

"Ново Химко" АД, имот с 

идентификатор 12259.1027.44.1.1

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х

"Шлайф ремонти" ООД, обл. Враца, общ. Враца, гр. 

Враца, ул. "Скобелев" №10

"Шлайф ремонти" ООД, обл. Враца, 

общ. Враца, гр. Враца, ул. "Скобелев" 

№10

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х



"Аделин Йончев-Дени" ООД, обл. Враца, общ. 

Враца, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 123, вх. В, ет. 

2, ап. 37

"Аделин Йончев-Дени" ООД, обл. 

Враца, общ. Враца, гр. Враца, ж.к. 

"Дъбника", бл. 123, вх. В, ет. 2, ап. 37

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

ЗП Радосвета Стоичкова Декова, ул."Вилхелм Пик" 

№2, с.Лиляче, общ.Враца

Кравеферма, земл. на с.Лиляче, 

животновъдство

01.41-едър 

рогат с млечно 

направление

х

 Мая Стоянова Ценова, ул. "Васил Левски" №1, с. 

Три Кладенци

Кравеферма, м-ст "Пирашки круши", 

земл. на с. Три кладенци, 

животновъдство

01.41-едър 

рогат с млечно 

направление

х

Златен изгрев БГ ЕООД, общ. Враца, с. Згориград, 

ул. "Веслец" №3

ИП "Предприятие за добив и преработка 

на червено месо в имот с идент . № 

12259.119.31, м. „Орешака”, земл. гр. 

Враца и изграждане на съоръжение за 

опушване на месни продукти” в имот с 

№ 003068, м. „Камена страга”, земл. с. 

Згориград, общ. Враца

х

Христо Ценов Иванов, гр. Враца, ул. "Цар Борис I" 

№38

"ПУП- ПРЗ за промяна 

предназначението на имот, местност 

"Гладно поле" по КК, гр. Враца за 

изграждане на логистичен център"
х

ЕТ "Сага-3-Людмил Захариев", гр. София, район 

"Надежда", бл. 150, вх. В, ап. 153

"Изграждане на ФВЦ в с. Девене"

х

"Нова Енергия Холдинг" ООД, гр. Враца, ул. 

"Козлодуйски бряг" №9

"ПУП-ПРЗ за ПИ в местност "Коева 

бабка" в землището на с. Лиляче за 

изграждане на соларен парк с 

инсталирана мощност 3 МW"
х

"ОТО Груп" ООД, гр. София, ж.к. "Надежда" бл. 

150, вх. В, ет. 9, ап. 153

"ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност 

"Копана могила" , землище с. Горно 

Пещене за изграждане на 

фотоволтаична инсталация"
х

“Врачански карст” - резерват, гр.Враца, с. Згориград, 

с. Паволче

“Врачански карст” - резерват, гр.Враца, 

с. Згориград, с. Паволче х

“Врачански балкан” - природен парк, с. Бели Извор, 

с. Челопек, с. Лютаджик, с. Паволче, гр. Враца, с. 

Згориград, с. Елисейна, с. Люти брод, с. Очин дол, с. 

Зверино с. Главаци, с. Краводер, общини Враца, 

Мездра и Криводол

“Врачански балкан” - природен парк, с. 

Бели Извор, с. Челопек, с. Лютаджик, с. 

Паволче, гр. Враца, с. Згориград, с. 

Елисейна, с. Люти брод, с. Очин дол, с. 

Зверино с. Главаци, с. Краводер, 

общини Враца, Мездра и Криводол

х „КРАСИМИРОВИ ТРАНС“ ООД , област Враца, община Враца, гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 6, вх. Б, ет.6, ап. 40

“Падините” -защитена местнос т(прекатегоризирана 

буферна зона на резервата), гр. Враца, с. Згориград, 

с. Паволче, с. Лютаджик, Община Враца 

“Падините” -защитена местнос 

т(прекатегоризирана буферна зона на 

резервата), гр. Враца, с. Згориград, с. 

Паволче, с. Лютаджик, Община Враца 

х

“Веждата”-защитена местност, с. Челопек, Община 

Враца

“Веждата”-защитена местност, с. 

Челопек, Община Враца х

“Речка”-защитена местност, с. Веслец, с. Косталево, 

Община Враца

“Речка”-защитена местност, с. Веслец, с. 

Косталево, Община Враца х

“Вола”-защитена местност, с. Паволче, с. Челопек, 

Община Враца

“Вола”-защитена местност, с. Паволче, 

с. Челопек, Община Враца х

“Боров камък”-защитена местност, с. Згориград, 

Община Враца

“Боров камък”-защитена местност, с. 

Згориград, Община Враца х

“Леденика”-природна забележителност, гр. Враца, 

Община Враца

“Леденика”-природна забележителност, 

гр. Враца, Община Враца

х

“Понора”-природна забележителност, с. Чирен, 

Община Враца

“Понора”-природна забележителност, с. 

Чирен, Община Враца

х

“Вратцата”-природна забележителност, гр. Враца, 

Община Враца

“Вратцата”-природна забележителност, 

гр. Враца, Община Враца

х

“Божият мост”-природна забележителност, с. Чирен, 

с. Лиляче, Община Враца

“Божият мост”-природна 

забележителност, с. Чирен, с. Лиляче, 

Община Враца х

“Борованска могила”-защитена местност, с. Оходен, 

с. Борован, Общини Враца и Борован

“Борованска могила”-защитена 

местност, с. Оходен, с. Борован, 

Общини Враца и Борован х



"Голдън нутс" ООД, ул. "Стоян Заимов"1, гр. Враца
билкозаготвителен пункт за нуждите на 

производство гр.Враца, кв.Бистрец
х

"Нели – Емил"ЕООД

гр. Враца, ул.”Вестителя” № 6

билкозаготвителен пункт гр. Враца, на 

ъгъла на ул."Козлодуйски бряг" х

“Уейко”ЕООД 

гр.Враца, ул.”Арда” № 10, вх.В, ап.40

билкозаготвителен пункт гр.Враца, 

кв."Кулата" х

Илия Илиев, с.Тишевица, общ. Враца билкозаготвителен пункт с.Тишевица, 

ул. "Вихрен" № 7 х

Павлин Ребърковски, гр.Враца билкозаготвителен пункт с.Тишевица, 

ул."Бачо Киро" № 4 х

Кристиян Ангелов, гр. Враца пункт за билки, гр. Враца, ул. "Скакля" 

№ 13 х

"ДиЕс - Херба" ООД, гр.Враца, ул. "Подбалканска" 

№ 49, ап.1

билкозаготвителен пункт гр.Враца, ул. 

"Васил Кънчов" № 25 х

СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – 

ВРАЦА

гр. Враца, ул.”Скобелев” № 1

гр. Враца, ул.”Скобелев” № 1

х

Общинска администрация Враца, гр.Враца, ул. 

"Стефанаки Савов" № 6

Община Враца, гр.Враца, ул. 

"Стефанаки Савов" №6 х
х х

вековно дърво летен дъб,с. Бели извор, местност 

Турското кладенче
х

вековно дърво летен дъб,с. Бели извор х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,пътя Враца - Горно Пещене
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, път I-1 Враца - Монтана
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, път I-1 Враца - Монтана
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, път I-1 Враца - Монтана
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца полски бряст, път I-1 Враца - Монтана
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, гр.Враца, път III-101 Враца - 

Криводол
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, гр.Враца, път III-101 Враца - 

Криводол
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, гр.Враца, път III-101 Враца - 

Криводол
х

вековно дърво летен дъб, с. Челопек, местност 

Ливагето
х

вековно дърво летен дъб, с. Челопек, местност 

Ливагето
х

вековно дърво летен дъб, с. Челопек, местност 

Ливагето
х

вековно дърво летен дъб, с. Челопек, местност 

Ливагето
х

Община Враца летен дъб, с. Челопек, местност Кръста
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Стефанка
х

вековно дърво летен дъб, с.Веслец, местност 

Маздрашка махала
х

вековно дърво цер, с.Веслец, местност Маздрашка 

махала
х

вековно дърво летен дъб, с. Оходен, местност 

Калповски геран
х

вековно дърво скоруша, гр.Враца, местност Мало 

Краище
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, с. Лиляче, път III-101 Враца - 

Криводол
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, с. Лиляче, път III-101 Враца - 

Криводол
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца полски бряст, с. Лиляче, път III-101 

Враца - Криводол
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, гр.Враца, път III-101 Враца - 

Криводол
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб, гр.Враца, път III-101 Враца - 

Криводол
х

вековно дърво дива круша, гр. Враца, местност Череша
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво летен дъб, гр. Враца, местност Момина 

сълза
х

вековно дърво ясен, гр. Враца, местност Момина сълза
х

вековно дърво ясен, гр. Враца, местност Момина сълза
х



вековно дърво ясен, гр. Враца, местност Момина сълза
х

вековно дърво черна черница, гр. Враца, бул."2-ри 

юни"14
х

вековно дърво летен дъб,с. Паволче, местност Бабин 

Кулин Кладенец
х

вековно дърво дива круша, с. Паволче, местност Лозята
х

вековно дърво дива круша, с. Паволче, местност Мало 

Паволче
х

вековно дърво летен дъб, с. Паволче, местност Лилово 

кошарище
х

вековно дърво цер, с. Паволче, местност Корийте х

вековно дърво цер, с. Паволче, отдел31м х

Харалампи Георгиев Петков обикновен орех, с. Паволче х

вековно дърво обикновен орех, с. Згориград х

вековно дърво зимен дъб, с. Мраморен, местност 

Манчовското"
х

вековно дърво летен дъб, кв. Нефела, Карамедовото х

Борис Симеонов Якимов бяла черница, кв. Нефела, в двора на 

Борис Симеонов Якимов
х

Петър Цолов, гр. Враца пункт за изкупуване на охлюви, гр. 

Враца, ул. "Васил Кънчов" № 2-Б
х

Николай Петров, с. Габаре, общ. Бяла Слатина пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Върбица, ул. "Г. Малинков" № 21
х

Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Тишевица, ул. "Гео Милев" № 8
х

Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Вировско, ул. "Хан Аспарух" № 8
х

Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Върбица, ул. "Никола Ценов" № 66
х

Петър Цолов, гр. Враца пункт за изкупуване на охлюви, гр. 

Враца, ул. "Доспат" № 15
х

Венелин Младенов, гр. Враца пункт за изкупуване на охлюви, с. Три 

кладенци, ул. "Кокиче" № 10
х

"Гекон МВ"ООД, гр.Враца, ул."Генерал Леонов" № 4 зоомагазин "Гекон", бул. "Втори юни" 

№ 19, гр. Враца
х

ЕТ"Екзотика - Георги Георгиев", гр.Враца, ул."Ангел 

Грамчев"4

зоомагазин, ул."Иваница Данчов", гр. 

Враца
х

Община Мездра, гр. Мездра, ул."Христо Ботев" №26 Община Мездра, земл. с. Брусен, общ. 

Мездра, ГПСОВ-Мездра, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х х х

“Хемус М” АД, гр. Мездра, ул."Христо Ботев" №1 Производствена площадка на "Хемус 

М"АД, индустриална част на гр.Мездра, 

обработка на скално-облицовъчни м-ли 

и дейности по временно съхранение и 

транспортиране на опасни и 

производствени отпадъци.

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х х х х х

“Мездратекс” ЕООД, гр. София, ул. "Джеймс 

Баучър" №116 

“Мездратекс” ЕООД, гр. Мездра, ул. 

"Христо Ботев" №90, производство на 

текстил

13.99-

производство 

на други 

текстилни 

изделия

х х х х х

"Леденика България 1964" ЕООД, гр. София, 

ул."Лъчезар Станчев" №3

"Леденика България 1964" ЕООД, гр. 

Мездра, ул."Христо Ботев" №96, 

пивоварен завод "Леденика"

11.05-

производство 

на пиво

х х х х х

“Инертстрой Калето”АД, гр.Мездра, ул."Иван 

Вазов"№2

“Инертстрой Калето”АД, земл. на с. 

Брусен, общ Мездра, производствена 

база (бетонов възел и пресевна 

инсталация)

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х

“Инертстрой Калето”АД, гр.Мездра, ул."Иван 

Вазов"№2

“Инертстрой Калето”АД, гр. Мездра, 

строителна компания

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х

ЕТ"Озирис - Цветан Йорданов, гр. Мездра, ул. "Ал. 

Стамболийски" №105, офис 2

ЕТ"Озирис - Цветан Йорданов, земл. на 

с. Брусен, общ. Мездра, оранжерия за 

производство на зеленчуци

01.13-

отглеждане на 

зеленчуци 
х х

“Стройкерамика”АД, гр.Мездра, ул."Любен 

Каравелов" №38

“Стройкерамика”АД - цех "Мездра", 

гр.Мездра, ул."Любен Каравелов" №38, 

производство на тухли, чрез изпичане в 

рингова пещ

23.32-

производство 

на тухли и др. 

изделия

х   х

„Техкерамик М”ООД, гр.Мездра, ул. "Боденско 

шосе" №1

„Техкерамик М”ООД, гр.Мездра, ул. 

"Боденско шосе" №1, производство на 

керамични изделия със специално 

предназначение

23.44-

производство 

на др. 

техническа 

керамика

х х х х х

“Цветина-Мездра” ЕООД, гр.Мездра, ул. "Св.Св. 

Кирил и Методи" №52-В

“Цветина-Мездра” ЕООД, гр.Мездра, 

ул. "Св.Св. Кирил и Методи" №52-В, 

автобусни пътнически превози

49.31-

пътнически, 

градски 

икрайградски 

транспорт

х х

"АСК БУЛ" ООД, гр.Враца, ул."Христо Ботев" №118 "АСК БУЛ" ООД, гр.Мездра, 

ул."Брусенско шосе" №1, инсталация за 

обезводняване на отпадни 

нефтопродукти

20.59-

производство 

на др. химични 

продукти 

некласифицира

ни другаде

х х х х

ОБЩИНА МЕЗДРА



ЕТ „Петко Карашлийски 79“, с.Брусен, общ. Мездра, 

ул. „Искър“ №7

ЕТ „Петко Карашлийски 79“, с.Брусен, 

УПИ II, планоснимачен номер 156, 

квартал 25- площадка за събиране и 

разкомплектоване на ИУМПС

38.31-

разкомплектова

не на отпадъци х х х х

„Металко 1“ ООД, град Мездра, п.к. 3100, ул. 

„Брусенско шосе”  № 1

„Металко 1“ ООД, град Мездра, УПИ 

№1499 от квартал 50а- инсталация за 

преработка на шлака

20.59-

производство 

на др. химични 

продукти 

некласифицира

ни другаде

х х х х

"Йотов Стоун" ЕАД, област Враца, общ. Мездра, гр. 

Мездра, ул. "Г. С. Раковски" № 8

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

„Царевец Енерджи“ ООД, гр. София, район Сердика, 

кв. Бенковски, ул.(бул.) „Оралица” № 29

„Царевец Енерджи“ ООД, с. Царевец, 

община Мездра, ПИ  № 136010- 

изгаряне на растителни и животински 

отпадъци

35.11-

производство 

на ел. енергия
х х х х х х

„Малиновец Енерджи“ ЕООД, област София - град, 

община Столична, гр. София, район Сердика, кв. 

Бенковски, ул. „Оралица” № 29

с. Царевец, община Мездра, област 

Враца, ПИ  № 136010, местност 

„Трохала“ - комбинирано производство 

на електрическа и топлинна енергия, 

чрез индиректно използване на биомаса

35.11-

производство 

на ел. енергия
х х х х х х

“Ланд-Метал” ЕООД, с.Игнатица, ул."Мир" №8 “Ланд Метал” ЕООД, с.Зверино, 

ул."Никола Войновски" №9, площадка 

метали, разкомпл. ИУМПС, студена обр. 

Метали

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

„Людал Фрикшън” ЕООД, с.Зверино, ул."Искър" №4 „Людал Фрикшън” ЕООД, с.Зверино, 

ул."Искър" №4, производство на 

безазбестови фрикционни изделия 

(накладки)

29.32-

производство 

на други части 

и 

принадлежност

и за 

автомобили

х х х х

ЗП Георги Нончев, с.Горна Кремена, ул."Райко 

Даскалов" №21

Кравеферма, земл. на с.Горна Кремена, 

животновъдство

01.41-

отглеждане на 

едър рогат 

добитък с 

млечно 

направление

х х

„Тошел Агро” ЕООД, гр. София, район "Сердика", 

кв." Бенковски, ул. "Оралица" №29"

„Тошел 92” ЕООД, с.Царевец, 

Стопански двор на ТКЗС, 

животновъдство и третиране на 

отпадъци

01.41-

отглеждане на 

едър рогат 

добитък с 

млечно 

направление38.

21-обработване 

и обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х х

„Царевец Агро” ЕООД, гр. София, район "Сердика", 

кв." Бенковски, ул. "Оралица" №29"

„Царевец Агро” ЕООД, гр. София, 

район "Сердика", кв." Бенковски, ул. 

"Оралица" №29"

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

"Екоиндустрия-09" ЕООД, обл.Враца, общ. Мездра, 

гр. Мездра, ул. "Цанко Церковски" №48

"Екоиндустрия-09" ЕООД, обл.Враца, 

общ. Мездра, гр. Мездра, ул. "Цанко 

Церковски" №48

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х

"ЛКС" ООД, обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, 

ул. "Г. Димитров" №8

"ЛКС" ООД, обл. Враца, общ. Мездра, 

гр. Мездра, ул. "Г. Димитров" №8

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт х

"Транс експрес 88" ЕООД, обл. Враца, общ. Враца, 

гр. Мездра, ул. "1-ви май" №48

"Транс експрес 88" ЕООД, обл. Враца, 

общ. Враца, гр. Мездра, ул. "1-ви май" 

№48

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х

ОбП „ЧИСТОТА“,  област Враца, община Мездра, 

гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“

транспорт на отпадъци 39.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци, 39.00-

възстановяване 

и др. услуги по 

управление на 

отпадъците

х х

НИИ "Геология и геофизика" АД, бул. "Ситняково" 

№23, гр. София 

кариера "Станеви ниви", м-ст 

"Рътовете", землището на с. 

Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца

01.41-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х



АТС-Стоун ООД, ул. "Позитано" № 37, гр. София кариера "Равнище" , землището на с. 

Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца

01.41-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

"Дионисомарбле България" ЕООД, ул. "Княз Борис" 

№132, гр. София

находище "Дионисо - 2", в землището на 

с. Горна Кремена, общ. Мездра

01.41-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

"Дионисомарбле-България"ЕООД, гр.София, 

ул."Княз Борис" №132

Кариера за добив на 

скалнооблицовъчни материали – 

варовици от находище “Дионисо”- 

участък втори”, с местоположение: в 

землището на с. Върбешница, общ. 

Мездра, обл.Враца

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х х

"Копривлен мрамор" ЕООД, с.Копривлен, общ. 

Хаджидимово, обл. Благоевград  

"Копривлен мрамор" ЕООД, Кариера 

"Плочата" в землището на с. Горна 

Кремена, общ. Мездра

01.41-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

"Елисейна" ЕАД в несъстоятелност, гара Елисейна, 

общ. Мездра, обл. Враца, синдък Елин Топалов, гр. 

София, ул. "Хр. Белчев" №37 партер

"Елисейна" ЕАД, бивше предприятие за 

добив на черна мед "Елисейна" ЕАД в 

несъстоятелност, гара Елисейна, общ. 

Мездра

07.29-добив на 

руди на цветни 

метали
х х

"МБАЛ Мездра" ЕООД, гр.Мездра, ул."Янко 

Сакъзов" №33

"МБАЛ Мездра" ЕООД, гр.Мездра, 

ул."Янко Сакъзов" №34, многопрофилна 

болница

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

„СБДПЛРВБ-Мездра” ЕООД, гр.Мездра, ул. 

“Манастирище” №100

„СБДПЛРВБ-Мездра” ЕООД, 

гр.Мездра, ул. “Манастирище” №100, 

специализирана болница за 

рехабилитация на сърдечно-съдови 

заболявания

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

ЕТ“СИГ-В”, гр. Мездра, ул."Шипка" №24 ЕТ“СИГ-В”, гр. Мездра, ул."Дърманско 

шосе", автосервизни услуги

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

“Дан - Стел” ООД, с.Зверино, ул."Никола 

Войковски" №1

“Дан - Стел” ООД, с.Зверино, 

ул."Никола Войковски" №1, цех за 

преработка на дървен м-л за 

месопреработването

16.29-

производство 

на др. изделия 

от дървен 

материал

х х

"Текс идея" ООД, гр. Мездра, ул. "Брусенско шосе", 

Индустриална зона, шивашко предприятие

"Текс идея" ООД, гр. Мездра, ул. 

"Брусенско шосе", Индустриална зона, 

шивашко предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

"МВТ Мездра" АД, гр. Мездра, ул. "Брусенско шосе" 

№ 2, шивашко предприятие

"МВТ Мездра" АД, гр. Мездра, ул. 

"Брусенско шосе" № 2, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

"Диди - М" ЕООД, гр. Мездра, ул. "Любен 

Каравелов" № 34, шивашко предприятие

"Диди - М" ЕООД, гр. Мездра, ул. 

"Любен Каравелов" № 34, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

“Инкомс КЕ” АД, с.Зверино, ул."Никола Войновски" 

№3

“Инкомс КЕ” АД, с.Зверино, ул."Никола 

Войновски" №3, производство на 

изделия от пластмаса за 

промишлеността

22.29-

производство 

други изделия 

от пластмаса

х х х

"Нова варова компания" ЕООД, (бивше “Вархим” 

ЕООД), гр.Мездра, ул."Христо Ботев" №56

"Нова варова компания" ЕООД, (бивше 

“Вархим” ЕООД), Хидратен цех гара 

Черепиш, производство на хидратна вар 

23.52-

производство 

на вар и гипс
х х х х х х

СТ"Слънчев рай" ЕООД, гр.Мездра, главен път Е79 СТ"Слънчев рай" ЕООД, гр.Мездра, 

главен път Е79, к-с "Долче Вита", хотел, 

ресторант и открит басейн

55.10-хотели и 

подобни места 

за настаняване 

х

“Балкан Искър” АД, гр.Мездра, ул."Брусенско шосе" 

№1

“Балкан Искър” АД, гр.Мездра, 

ул."Брусенско шосе" №1, производство 

на резервни части за машиностроенето

25.11производс

тво на метални 

констукции
х х х х

ЕТ”Централкомерс”, гр.Мездра, ул."Пейо Яворов" 

№7

ЕТ”Централкомерс”, с.Моравица, 

месопреработване

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х

“Лана Мел” ООД, гр.Враца, бул."Демокрация" №17 “Лана Мел” ООД, гр.Мездра, мелница 

за производство на брашно и трици

10.61-

производство 

на мелничарски 

продукти

х х

“Мездра Автотранспорт” ЕООД, гр.Мездра, 

ул."Христо Ботев" №104

“Мездра Автотранспорт” ЕООД, 

гр.Мездра, ул."Христо Ботев" №104, 

автобусни превози

49.31-

пътнически, 

градски 

икрайградски 

транспорт

х



”Врачански камък” ООД, гр.Мездра, ул."Г. Кирков" 

№37-А

”Врачански камък” ООД, гр.Мездра, 

ул."Брусенско шосе" №1, цех за 

обработка на скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

ЕТ”Ив – 2000”, гр.Мездра, ул."Хаджи Димитър" №1 ЕТ”Ив – 2000”, гр.Мездра, 

ул."Манастирище" №97, цех за 

обработка на скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

“Йотов Стоун” ЕООД, гр.Мездра, ул."Г.С.Раковски" 

№8

“Йотов Стоун” ЕООД, гр.Мездра, 

главен път Е79, цех за обработка на 

скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

„Скорпион Д” ЕООД, гр.Мездра, ул."Ц. Церковски" 

№25

„Скорпион Д” ЕООд, гр.Мездра, цех за 

обработка на скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

„Диема-2004” ЕООД, с.Върбешница, ул."1-ви май" 

№3

„Диема-2004” ЕООД, с.Върбешница, 

ул."1-ви май" №3, цех за обработка на 

скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

ЕТ“Лалов”, гр.Враца, ул."Петропаволска" №42 ЕТ“Лалов”, гр.Мездра, цех за обработка 

на скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

ЕТ“Борис Коцев – Мая”, гр.Мездра, ул."Любен 

Каравелов" №27

ЕТ“Борис Коцев – Мая”, гр.Мездра, 

ул."Роза" №15, цех за обработка на 

скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

ЕТ"Секаста - Красимир Йорданов", гр.Варна, 

ул."Иван Страцимир" №30

ЕТ"Секаста - Красимир Йорданов", 

гр.Мездра, ул."Роза" №15 до МТС, цех 

за обработка на скалнооблицовъчни м-

ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

ЕТ"Александра-95-Стефчо Стефанов", ул."Сердика" 

9А, гр.Мездра, общ. Мездра

ЕТ"Александра-95-Стефчо Стефанов", 

ул."Сердика" 9А, гр.Мездра, общ. 

Мездра, , цех за обработка на 

скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

"Дени Стоун09" ЕООД (бивш ЕТ "Николай Петров" 

), гр.Мездра

"Дени Стоун09" ЕООД, гр. Мездра, цех 

за обработка на скалнооблицовъчни 

материали

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

"Технико Къмпани" ЕООД, гр.София "Технико Къмпани" ЕООД, с. 

Ребърково, общ. Мездра, цех за 

обработка на скалнооблицовъчни 

материали

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

Ваньо Христов, гр.Мездра, ул."Роза" №10 Ваньо Христов, гр.Мездра, ул."Роза" 

№10, цех за обработка на 

скалнооблицовъчни м-ли

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

Камък Дизайн ЕООД, гр.Мездра, ул."Марин 

Дринов" №3

"Камък Дизайн" ЕООД, гр.Мездра, 

ул."Марин Дринов" №3, цех за 

обработка на скалнооблицовъчни 

материали в 

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х х

ЕТ“Йордан Величков-Влади ”, гр.София, 

ж.к."Младост 1А", бл. 503, вх.Б, ет.4, ап.46

ЕТ“Йордан Величков-Влади ”, 

с.Зверино, ул."Искър" №6, оранжерия за 

производство на краставици

01.13-

отглеждане на 

зеленчуци 
х х х

ЕТ "Агропрофит-Владимир Величков", с. Дреновец, 

обл. Видин

ЕТ "Агропрофит-Владимир Величков", 

оранжерия, с. Зверино, общ. Мезра

01.13-

отглеждане на 

зеленчуци 

х х х



“Околчица” АД, с. Моравица “Околчица” АД, с. Моравица, 

производство на полипропиленови и 

конопени въжета

22.29-

производство 

други изделия 

от пластмаса

х

СЕ"Борднетце – България" ЕООД, гр. Карнобат, 

ул."Индустриална зона" №18

СЕ"Борднетце – България" ЕООД, 

гр.Мездра, ул."Брусенско шосе" №1, 

производство на кабелни комплекти за 

автомобили

29.32-

производство 

на други части 

и 

принадлежност

и за 

автомобили

х

 "Тошел 92" ЕООД, гр. София, ул."Княз Ал. 

Дондуков" № 115, вх. А, ет.3, ап.17 

„Тошел 92” ЕООД, с.Царевец, 

млекопроизводство

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х х

"Екоинмат" АД, гр. София, бул."Цариградско шосе" 

№48-50

"Екоинмат"АД, гара Елисейна, 

промишлена площадка на 

"Елисейна"ЕАД, производство на 

инертни м-ли 

08.12-добив на 

трошен камък, 

чакъл и пясък
х х х

"АЖМ ГРУП" ЕООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Апостолов" №8

Туристически комплекс "ОАЗИС", земл. 

на с. Зверино

55.10-хотели и 

подобни места 

за настаняване 

х

"ГТ-ЛД 2003" ЕООД, гр. Враца, ул."Раковска" №17 "ГТ-ЛД 2003" ЕООД ЕООД, с. Люти 

дол, дърводелска работилница

16.24-

производство 

на дървени 

изделия / 

палети и каси/

х х

„Монолит” АД, гр. София, р-н "Овча Купел", 

ж.к.„Овча купел”, бл. 525, ет. 6, ап. 107

“Монолит” АД, с.Върбешница, склад за 

промишлени взривни в-ва

20.51-

производство 

на експлозиви

х

„Олива Инвест” ЕООД, гр. Мездра, ул."Брусенско 

шосе" №3

„Олива Инвест” ЕООД, гр. Мездра, 

ул."Брусенско шосе" №3, цех за 

бутилиране на олио

10.41-

растителни и 

животински 

масла

х

„Хаджикостови” ООД, гр.Мездра, ул."Св.Св. Кирил 

и Методи" №43

„Хаджикостови” ООД, гр.Мездра, 

ул."Св.Св. Кирил и Методи" №43, 

производство на хляб и хлебни изделия

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

и пресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ”Химпта-Христо Маринов”, гр.Мездра, 

ул."Средна гора" №1

ЕТ”Химпта-Христо Маринов”, 

гр.Мездра, ул."Средна гора" №1, 

производство на месни полуфабрикати

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х

Община Мездра, гр.Мездра, ул."Христо Ботев" №27 „ Рекултивация на старо сметище на 

гр.Мездра”

39.00-

възстановяване 

и др. услуги по 

управление на 

отпадъците

х х

ЕТ"Мирослав Илиев - Миро", с.Горни Дъбник, 

ул."Петър Берон" №1

ЕТ"Мирослав Илиев - Миро", с. Горна 

Кремена, мелница за производство на 

брашно и трици

10.61-

производство 

на мелничарски 

продукти

х

"Скай клуб" ООД, с.Типченица, ул."Хаджи 

Димитър" №5

"Скай клуб" ООД, с.Типченица, 

ул."Смильовец" №5, винарска изба и 

ракиджийница

11.02-

произодство на 

вина от грозде
х х

"Елви" ООД, гр. Мездра, ул."Г. Димитров" №3 "Елви" ООД, с. Лик, винарна 11.02-

произодство на 

вина от грозде
х х

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД, Б 045, гр.  Мездра, 

бул."Т. Александров"№42

Бензиностанция "ЛУКОЙЛ”, гр. Мездра 

, ул."Ал. Стамболийски" №26

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Фар Петролиум”, гр. Мездра (бивша "Косаня") Бензиностанция “Фар Петролиум” 

(бивша "Косаня”), гр. Мездра, 

ул.„Христо Ботев”  №77-79

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Петрол” АД, код 3104, гр. София, бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол”, гр. Мездра, 

ГП-Е-79

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Петрол” АД, код 3105, гр.София, бул."Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол”, гр. Мездра, 

ул."Св. Св. Кирил и Методий"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Инвест Петролиум Ойл” ООД, с. Зверино, ул. 

"Никола Войновски" №100 

Бензиностанция “Ланд метал” ЕООД, с. 

Зверино, ул."Никола Войновски" №100

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Вестранс” ООД, гр. София, ул. "Пирин"№91 Бензиностанция “Пегас”, с. Ребърково, 

общ. Мездра с/у КПП, гл. път Е 79 

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х



„Тениди” ЕООД, гр. Мездра, ул."Ал. Стамболийски" 

№93

„Тениди” ЕООД, гр. Мездра, ул."Хр. 

Ботев" №42, търговия с бои 

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Стройснаб” ООД, гр. Ботевград, ул."Шипка" №30 „Стройснаб” ООД, гр. Мездра, ул. "Хр. 

Ботев" №43, търговия с бои

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ„Палмар-Пламен Тошев” , с.Руска Бяла, ул."Г. 

Димитров" №73

автосервиз с бояджийска дейност ЕТ 

„Палмар-Пламен Тошев” , с. Руска Бяла, 

общ. Мездра, ул. "Гео Милев" №1

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

«Германос телеком България» ЕАД, гр. София, ж.к. 

«Младост» 4, Бизнес парк, сграда 6

мобилен оператор "Теленор България" 

ЕАД, гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" №35  

47.42-търговия 

на дребно с 

телефонни 

апарати и др. 

устройства за 

далекосъобщен

ия

х

"Българска Телекомуникационна Компания"АД, гр. 

София, бул. "Цариградско шосе", №115И

"Българска Телекомуникационна 

Компания"АД, офис гр. Мездра, ул. "П. 

Р. Славейков" №1 

61.10-

Далекосъобщит

елна дейност 

чрез фиксирани 

мрежи

х

"Първа инвестиционна банка" АД, гр. Мездра, ул. 

"Хр. Ботев" №30

"Първа инвестиционна банка" АД, гр. 

Мездра, ул. "Хр. Ботев" №30 финасово 

учреждение

64.19-друго 

парично 

посредничество
х

"Царевец"ООД, с.Царевец ВЕЦ “Царевец” на р.Искър, земл. 

с.Ослен Криводол, с.Царевец, с.Брусен, 

производство на електроенергия 

35.11-

производство 

на ел. енергия
х

Консорциум "Хидроенергийно строителство"ООД, 

гр.София; "Интеркомуникации"ООД, гр.София; 

"Водни електрически централи-94"ООД, гр.София

ВЕЦ “Зверино” на р.Искър, земл. 

с.Зверино, производство на 

електроенергия 

35.11-

производство 

на ел. енергия
х

"Илинденски мрамор" ООД, гр.София Добив и първична преработка на скално-

облицовъчни материали от находище 

"Кремона", участък "Кален" и участък 

"Кален-изток", м."Главоча" и м."Дедова 

хр.кладенче", земл. на с.Кален, 

общ.Мездра

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

"Алекс-Ко-АГК"ЕООД, гр. София, с адрес: гр. 

София, бул. "Шипченски проход" № 7-11, бл.228а, 

ет.4

Концесия за добив на скално 

облицовъчни материали-блокове от 

варовик в н-ще "Голия връх", с 

местоположение: земл. с. Върбешница и 

Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца 

(Решение преценка ОВОС)

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

Токсан ООД, гр. Враца, бул. "Демокрация" №5, вх. 

Б, ап. 20

Разработка на кариера за скално-

облцовъчни материали в находище 

"Кошарите" , участък "Запад", в земл. на 

с. Върбешница, общ. Мездра, Решение 

№ ВР-04-ПР/2015г. от 23.04.2015г. 

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

Йотов Стоун ЕООД, гр.Мездра ул. "Раковска" №8 Разработване по открит начин на 

находище на скалнооблицовъчни 

материали - варовици от находище 

"Равнище-2", участък "Централен" и 

участък "Източен", земл. с. Горна 

Кремена и с. Върбешница, общ. Мездра, 

обл. Враца, Решение № ВР-7-ПР/2017г. 

от 27.03.2017г.

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

ЕТ "Алекс-КО-Александър Койчев", гр. София, ул. 

"Пловдивско шосе" №2, бл.2, вх. Б, ет.5, ап.35

Концесия за добив на 

скалнооблицовъчни материали - 

блокове от варовик в находище "Голия 

връх" - участък "Запад", в землищата на 

с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. 

Мездра, обл. Враца, Решение № ВР-23-

ПР/2017г. от 17.11.2017г.

08.11-добив на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали, 

варовик, суров 

гипс, креда, 

доломит и 

шисти

х

"Домен Сент Жорж" ООД, с. Долна Бешовица, ул. 

"Барища" №4

Предприятие за преработка на ябълки и 

производство на ябълков айс-сайдер в 

земл. с. Долна Бешовица, Решение № ВР-

10-ПР/2017г. от  02.05.2017г.

11.03-

производство 

на други 

ферментирали 

напитки

х



ЗП Цвятко Гетов Стефанов, гр.Мездра, ул."Пейо 

Яворов" №6

Кравеферма, стопански двор на ТКЗС, 

с.Моравица, животновъдство

01.41-едър 

рогат с млечно 

направление

ЗП Георги Нончев, с.Горна Кремена, ул."Райко 

Даскалов" №21

Кравеферма, земл. на с.Горна Кремена, 

животновъдство

01.41-едър 

рогат с млечно 

направление

ДБН-3 ЕООД, гр. Мездра, ул. "Петко Каравелов" №1 ПУП-ПРЗ за ПИ, местност Боденска 

страна", с. Долна Кремена за 

изграждане на на фотоволтаична 

централа"

х

Вега Енерджи ЕООД, гр Мездра, ул. "Стефан 

Караджа" №1

ПУП-ПРЗ за ПИ, местност Лъката зад 

вадата", с. Моравица за изграждане на 

фотоволтаична централа" х

СПЕКТ ООД, гр. София, кв. "Южен парк", бл. 24, 

вх. 1, ап. 4

ПУП-ПРЗ за ПИ, с. Елисейна за 

изграждане на соларен парк в с. 

Елисейна" х

ТМПВ Груп ЕООД, гр. Мездра, ул. "Г. Диматров" 

№8

ПУП-ПРЗ за ПИ, местност "Шумер , 

землище с. Игнатица за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала"

х

Ржана Груп ЕООД, с. Игнатица, общ. Мездра, ул. 

"Мир" №8

ПУП-ПРЗ за ПИ в местността Шумер", 

землище с. Игнатица за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала" х

Дионисо Марбле-България ЕООД, ул. "Княз Борис" 

№132, гр. Софиая

Дионисо Марбле-България ЕООД, 

разработване на кариера за добив на 

скално-облицовъчни материали-

варовици от находище "Дионисо 2-ри 

участък

х

„ВАЕИ Енерджи” ЕООД  

ИП “Изграждане на ветроенергиен парк 

„Веслец”- 55 бр. вятърни генератори с 

обща мощност 150 МW и два броя 

подстанции”, в землищата на с. Камено 

поле, общ. Роман и с. Горна Бешовица, 

общ. Мездра и с. Цаконица, общ. 

Мездра

х

Йотов Стоун ЕООД, гр.Мездра ул. "Раковска" №8

Разработване по открит начин на 

находище на скалнооблицовъчни 

материали - варовици от находище 

"Равнище-2", участък "Централен" и 

участък "Източен", земл. с. Горна 

Кремена и с. Върбешница, общ. Мездра, 

обл. Враца

х

"Лодекс Л" ЕООД, гр. София 1618, р-н Овча купел, 

ул. "Маестро Кънев" №65Б, ателие №3

Добив на блокове от варовик, тип 

"Врачански камък", от находище 

"Парапански камък", находящо се в 

землищата на с. Царевец и с. Старо село, 

общ. Мездра, обл. Враца

х

община Мездра Общ устройствен план х

“Новата пещера” - природна забележителност, с. 

Люти брод

“Новата пещера” - природна 

забележителност, с. Люти брод
х

“Ритлите” - природна забележителност, с. Люти брод “Ритлите” - природна забележителност, 

с. Люти брод
х

“Говедарника” - природна забележителност, с. 

Царевец

“Говедарника” - природна 

забележителност, с. Царевец
х

"Кооперативен съюз - гр.Враца", ул.’Цветана 

Кръстенякова” № 13, гр. Враца

билкозаготвителен пункт  гр. Мездра, 

ул."Брусенско шосе" № 3  
х

Александрия Светославова, с. Брусен, общ. Мездра билкозаготвителен пункт с. Брусен, 

ул."Дружба" № 1
х

Любомир Мишев, с. Игнатица, общ. Мездра билкозаготвителен пункт с. Игнатица
х

Валерия Петрова, с. Зверино, общ. Мездра билкозаготвителен пункт с. Зверино, ул. 

"Младост" № 5
х

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  - 

Мездра

гр.Мездра, ул.”Родопи” № 2

ТП-ДГС Мездра, ул. "Родопи" № 2, гр. 

Мездра х

Общинска администрация Мездра,  гр. Мездра, ул. 

"Христо Ботев" № 27

Община Мездра,  гр. Мездра, ул. 

"Христо Ботев" № 27
х х

вековно дърво
благун, с. Боденец

х

вековно дърво бряст, с. Горна Кремена х

вековно дърво "Стеовската круша", с. Люти дол, 

местност Паничешка креж
х

вековно дърво летен дъб, с. Лик, местност Св. Илия х

вековно дърво цер, с. Ослен Криводол, местност 

Пановски кръст
х

вековно дърво цер, с. Ослен Криводол, местност 

Пановски кръст
х

вековно дърво летен дъб, с. Ослен Криводол, местност 

Търновица
х

вековно дърво летен дъб, с. Ослен Криводол, местност 

Търновица
х

вековно дърво бряст, с. Типченица, в регулацията х

Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, гр. 

Мездра, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” 

№ 41

х

Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Крета, ул."Никола Марков Колката" № 2 х



Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, с. Горна 

Кремена, ул.”Ладога” № 5 х

“Специал Ауто”ООД , гр.Бяла Слатина, ул. "Хан 

Крум" №73

“Специал Ауто”ООД , гр.Бяла Слатина, 

ул. "Захари Стоянов", парцел №8, 

планоснимачен №3485, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х х х

“Вега Стар”ЕООД, гр.Б. Слатина, ул. "Промишлена 

зона"

“Вега Стар”ЕООД, гр.Б. Слатина, ул. 

"Промишлена зона", консервиране на 

плодове и зеленчуци

10.39-

преработка и 

консервиране 

на др. плодове 

и зеленчуци

х х х х х х

“ВиК” ООД, гр. Враца – градска пречествателна 

станция за отпадъчни води– гр.Бяла Слатина, гр. 

Враца, ул. "Ал. Стамболийски" №2

“ВиК” ООД, гр. Враца –  градска 

пречествателна станция за отпадъчни 

води– гр.Бяла Слатина, ул. "Захари 

Стоянов" №19, събиране и отвеждане на 

отпадъчна вода

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х х х

“Гарант” АД, гр. Бяла Слатина, ул. "Индустриална 

зона" №2

“Гарант” АД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Индустриална зона" №2, производство 

на хидравлични елементи за 

машиностроенето

25.61-

повърхностно 

обработване и 

нанасяне на 

покритие върху 

метал

х х х х х х

“ТК Текс” АД, гр.Бяла Слатина, ул. "Индустриална" 

№2

“ТК Текс” АД, Бяла Слатина, ул. 

"Индустриална" №2, производство и 

търговия с кардни прежди

13.10-

подготовка и 

предене на 

текстилни 

влакна

х х х

“Юнион Левъл” ЕООД, гр.Б. Слатина, ул. "Г. С. 

Раковски" №6

“Юнион Левъл” ЕООД, гр.Б. Слатина, 

ул. "Г. С. Раковски" №6, шивашки цех

14.1-

производство 

на облекло

х

„Пионер” АД, гр. Б. Слатина, ул. "Търнавска" №43 „Пионер” АД, гр. Б. Слатина, ул. 

"Търнавска" №43, производство на 

връхни облекла

14.1-

производство 

на облекло

х

"Кардинал" ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул."Търнавска" 

№42

"Кардинал" ЕООД, гр. Бяла Слатина, 

ул."Търнавска" №42, производство на 

дамска конфекция

14.1-

производство 

на облекло

х

"Селебра" ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър 

Благоев" № 130

Селебра ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Търнавска" № 48, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

"Викторс 11" ЕООД, гр. Плевен, ул. "Гренадерска" 

№ 121

"Викторс 11" ЕООД, гр. Бяла Слатина, 

Индустриална 2, шивашко предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

"Кардинал 07" ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Търнавска" № 42

"Кардинал 07" ЕООД, гр. Бяла Слатина, 

ул. "Търнавска" № 42, шивашко 

предприятие

14.1-

производство 

на облекло

х

„Деница 02” ЕООД, гр.Б.Слатина, ул. "Тунджа" 

№19

„Деница 02” ЕООД, гр.Б.Слатина, на 

територията на завод "Балкан Мизия", 

размяна на отпадъци за 

оползотворяване

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия, ул. "Г. Димитров" №29 “Косаня” ЕАД-площадка гр. Бяла 

Слатина, парцел III, кв.3Б, събиране, 

транспорт, временно съхранение и 

разкомплектоване на отпадъци 

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"Ранг 2000" ЕООД, гр. София, район “Подуяне” , жк 

“Суха река-Запад”, бл. 221А, вх.А, ет.3, ап.6

община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, 

Промишлена зона, събиране и 

съхранение на ОЦЧМ

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

„Аци Транс 70” ЕООД, ЕИК: 200837028, област 

Враца, община Бяла Слатина, с. Търнава, ул. “П. Р. 

Славейков” № 3

„Аци Транс 70” ЕООД, , област Враца, 

община Бяла Слатина, с. Търнава, ул. 

“П. Р. Славейков” № 3, дейности по 

събиране и транспортиране на отпадъци 

от ОЧЦМ, хартия, стъкло, пластмаса

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

"БОРИСОВ ТРАНС 14" ЕООД, област Враца, 

община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. ”Кольо 

Черкеза” № 15

транспор на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„В 5555” ЕООД, област Враца, община Бяла 

Слатина, с. Търнава, 

ул. „Петко Рачев Славейков” № 3 

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

СД „Балмек-Тончев и сие”, община Бяла Слатина, с. 

Търнава, ул. „Александър Стамболийски № 139

СД „Балмек-Тончев и сие”, община 

Бяла Слатина, с. Търнава, ул. 

„Александър Стамболийски № 139 - 

транспорт на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

„Тинчев-Тера Транс“ ЕООД, община Бяла Слатина,  

с. Алтимир, ул. „Цар Симеон“ - МТУ 

„Тинчев-Тера Транс“ ЕООД, община 

Бяла Слатина,  с. Алтимир, ул. „Цар 

Симеон“ - МТУ - транспорт на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

„ВМ Енерджи“ ЕООД, област София, община 

Столична, гр.София, район Студентски, ул. „Никола 

Габровски“ № 102А

гр. Бяла Слатина, област Враца, община 

Бяла Слатина, ул. „Росица“ №13- 

инсталация за екопелети

16.29-

производство 

на др. изделия 

от дървен 

материал

х х

МБАЛ – Бяла Слатина МБАЛ – Бяла Слатина, болнично 

заведение

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

Рибарници м. “Кумбов връх”, с. Попица, гр. Бяла 

Слатина, ул. "Дондуков" №55А

Рибарници м. “Кумбов връх”, с. 

Попица, интензивно отглеждане на риба

03.22-

развъждане и 

отглеждане на 

риба и др. в 

сладководни 

басейни

х

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА



ЕТ “ФОЛК 3”, гр. София, ж. к. "Красна поляна" бл. 

207, вх. А, ап. 3

ЕТ “ФОЛК 3”, с. Враняк, цех за топено 

сирене

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х

"АПЕ 2001" ООД, с.Галиче, общ. Бяла Слатина АПЕ 2001 ООД, с.Галиче, общ. Бяла 

Слатина, извън регулация, мелница

10.61-

производство 

на мелничарски 

продукти

х х

Склад за РЗП-Попица Склад за РЗП-Попица, бивш стопански 

двор, съхранение на препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на 

годност

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

Склад за РЗП- Враняк Склад за РЗП- Враняк, бивш стопански 

двор, съхранение на препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на 

годност

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

Склад за РЗП- Драшан Склад за съхранение на РЗП с изтекъл 

срок-с.Драшан, бивш стопански двор

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

“Милве”АД, гр. Бяла Слатина, ул. "Промишлена 

зона"

“Милве”АД, с. Търнак, общ. Бяла 

Слатина, производство на готови 

лекарствени форми

21.10-

производство 

на лекарствени 

вещества

х х х

„Папас Мел” ЕАД  гр. Ямбол, ул. "Запад" №61 „Папас Мел” ЕАД1 гр. Бяла Слатина, 

"Индустриална зона", мелница

10.61-

производство 

на мелничарски 

продукти

х

“Стартмес” ООД, гр. Бяла Слатина, ул. "Княз 

Дондуков" №28

“Стартмес” ООД, с. Търнак, свинеферма 

и цех за преработка и добив на месо

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х х

 „Скреж- 2009” ЕООД, гр. Бяла Слатина , ул. 

"Трънска" №36

 сервиз за хладилна техника „Скреж- 

2009” ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. „цар 

Симеон” №92 

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

 „Петрони-21”  ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. "Кл. 

Охридски"№80

бензиностанция „Златия комерс”  

ЕООД, гр. Бяла Слатина,ул. „Захари 

Стоянов” № 4 /ДАП

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия, ул. "Г. Димитров"№29 бензиностанция “Косаня” ЕАД, с. 

Алтимир

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Тим Газ” ООД, гр. Оряхово, ул. "Андрей 

Чепразов"№18

бензиностанция "Специал Ойл", гр. 

Бяла Слатина, ул. "Николай Хрелков" 

№30

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София, Б 151,бул. 

"Т. Александров"№42

бензиностанция "ЛУКОЙЛ България” 

ЕООД, гр.Бяла Слатина, ул. „Иванчо 

Съйнов” № 1, изхода за гр. Плевен

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Круиз 77” ООД, гр. Долна Баня, обл. София, ул. 

"Търговска"№1

бензиностанция „Круиз 77”, гр. Бяла 

Слатина-околовръстен път

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Юлита- Б” ООД, гр. Враца, ул. "Ангел Грамчев"№2, 

вх.В, ап. 52

бензиностанция “Арт петролиум” ООД, 

с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, извън 

регулация

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Стил Ойл"ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. "В. 

Левски"№80

"Кистен 5" ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"В. Левски"№87- бензиностанция

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Българска Телекомуникационна Компания"АД, гр. 

София, бул. "Цариградско шосе", №115И

"Българска Телекомуникационна 

Компания"АД, офис гр. Бяла Слатина, 

ул. "Д. Благоев" №96

61.10-

Далекосъобщит

елна дейност 

чрез фиксирани 

мрежи

х

„Специал Строй” ООД, гр. Бяла Слатина , ул. "Хан 

Крум" №73

търговец на дребно на бои „Специал 

Строй” ООД, гр. Бяла Слатина , ул. 

"Хан Крум" №73

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х



ЕТ „Цветко Чолашки ” гр. Бяла Слатина, ул. "В. 

Левски"№23, бл. "Гарант", , вх.Г, ет.3, ап.9

търговец на дребно на бои ЕТ „Цветко 

Чолашки ”, гр. Бяла Слатина, новия 

пазар

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Кръстьо Кръстев- Авто Кръстев”, гр. Бяла 

Слатина, бул. "Дондуков" №64

търговец на дребно на бои ЕТ „Кръстьо 

Кръстев- Авто Кръстев”, гр. Бяла 

Слатина, ул. "Хан Крум" №73

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Жилас-ДР-Цоко Дановски”, гр. Бяла Слатина, 

ул. "Хан Крум" №48

строителна дейност и търговия на 

дребно с бои ЕТ „Жилас-ДР-Цоко 

Дановски”, гр. Бяла Слатина, ул. "Хан 

Крум" №48

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Сребреня-99” АД, гр. Бяла Слатина, индустриална 

зона, кв. 3А

строителна дейност „Сребреня-99” АД, 

гр. Бяла Слатина, индустриална зона, 

кв. 3А- стадиона

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, 

ул."Климент Охридски" №68

„Закриване и рекултивация на депо за 

твърди битови отпадъци на Община 

Бяла Слатина”

39.00-

възстановяване 

и др. услуги по 

управление на 

отпадъците

х х

ЕТ „Фил-Пласт-Мариян Илиев” Рециклиране на изделия от пластмаса, в 

УПИ III-3485, кв. №3 по плана на гр. 

Бяла Слатина с възложител ЕТ „Фил-

Пласт-Мариян Илиев”

38.32-

Рециклиране на 

сортирани 

отпадъци х

ЕТ "СНИ-Комерс-1-Христо Петров", гр. София, ж.к. 

"Младост" 3, бл.354, вх.З, ап.11

Изграждане на цех за производство на 

течни перилни  и почистващи 

препарати, с. Галиче, общ. Бяла 

Слатина", Решение № ВР-24-ПР/2017г. 

от 17.11.2017г.

20.59-

производство 

на сапун, 

миещи, 

почистващип и 

полиращи 

препарати

х

"Краун-95" ЕООД, гр. София, ж.к. "Сухата река", бл. 

36, вх.А, ет2 ап.5

Предприятие за преработка на плодове и 

зеленчуци и шоково замразяване в с. 

Алтимир, общ. Бяла Слатина, Решение 

№ ВР-4-ПР/2017г. от 09.02.2017г.

10.39-

преработка и 

консервиране 

на др. плодове 

и зеленчуци без 

готови ястия

х

„ВЕНИ АБ“ ЕООД, област Враца, община Бяла 

Слатина, с. Търнава,  ул. „Сергей Румянцев“ № 1, 

събиране и транспортиране на отпадъци 

„ВЕНИ АБ“ ЕООД, област Враца, 

община Бяла Слатина, с. Търнава,  ул. 

„Сергей Румянцев“ № 1, събиране и 

транспортиране на отпадъци 

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

"Север Транс" ЕООД, обл. Враца, общ. Бяла 

Слатина, с. Алтимир, ул. "Стоян Войвода" №14

"Север Транс" ЕООД, обл. Враца, общ. 

Бяла Слатина, с. Алтимир, ул. "Стоян 

Войвода" №14

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт х

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА И 

СТРОИТЕЛСТВО” – БЯЛА СЛАТИНА, област 

Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул.  

„Христо Ботев” № 9

Площадка №1,   гр. Бяла Слатина, 

област Враца, община Бяла Слатина,                

ул. „Иванчо Съйнов” № 4, поземлен 

имот с идентификатор 07702.501.1209, 

землище 07702, площ 2 155 кв. м., 

дейности по третиране на отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци

х

  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

Площадка № 4 местонахождение: с. 

Драшан, област Враца, община Бяла 

Слатина, Склад с координати 

43.254096.23.918559 /общински склад/.                                         

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци
х

  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

Площадка № 6 местонахождение: с. 

Враняк, област Враца, община Бяла 

Слатина, Склад с координати 

43.373406.23.946762.                            

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

х



  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

Площадка № 8 местонахождение: с. 

Попица, област Враца, община Бяла 

Слатина, Склад с координати 

43.425567.23.961478.

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

х

“Симекс” ЕООД

ИП “Добив и първична преработка на 

индустриални минерали- глауконитова 

суровина в находище “Дълбоки дол” - 

участъци “Мишовец” и “Синия бряг”, с. 

Буковец, община Бяла Слатина, област 

Враца”

х

ЕТ "СНИ-Комерс-1-Христо Петров", гр. София, ж.к. 

"Младост" 3, бл.354, вх.З, ап.11

ИП "Изграждане на цех за производство 

на течни перилни  и почистващи 

препарати"

х

община Бяла Слатина Общ устройствен план х

Черноморска технологична компания" АД, гр.Варна, 

ул."Цар Симеон І" №25

Газификация на град Бяла Слатина,  в 

гр.Бяла Слатина

х

Община Бяла Слатина, ул. Климент Охридски" №68

ПУП-ПРЗ за ПИ, местност Гола 

поляна", с. Галиче за изграждане на 

ФВЦ"

х

“Симекс” ЕООД

 “Добив и първична преработка на 

индустриални минерали- глауконитова 

суровина в находище “Дълбоки дол” - 

участъци “Мишовец” и “Синия бряг”, с. 

х

Борислав Попов, гр. Бяла Слатина

отглеждане на регистрирани екземпляри 

от видовете по Регламент 338/97 - гр. 

Бяла Слатина,  ул. "Димитър Благоев" № 

51

х

"Божур 09-11"ЕООД  

 гр.Бяла Слатина, ул.”Хан Крум” № 73

билкозаготвителен пункт, гр.Бяла 

Слатина - бившата сграда на текстилни 

влакна, ул. "Лозарска" № 3

х

Катя Богданова, с. Тлачене, общ. Бяла Слатина
билкозаготвителен пункт с.Тлачене, 

ул."Димитър Благоев" № 3
х

"Нели – Емил" ЕООД

гр.Враца, ул.”Вестителя” № 6

склад за билки гр.Бяла Слатина - ОКС, 

ул."Кольо Черкеза"
х

ЕТ"Емил Гешев"

гр.Бяла Слатина, ул.”Васил Левски” № 36

билкозаготвителен пункт гр.Бяла 

Слатина, ул.”Пазарище” № 13
х

Пело Кръстев - 

гр.София

билкозаготвителен пункт, гр.Бяла 

Слатина - бившата сграда на текстилни 

влакна, ул. "Лозарска" 

х

Иван Иванов - с. Драшан                                        билкозаготвителен пункт с. Драшан, ул. 

"Тотка Илиева" № 1
х

Общинска администрация Бяла Слатина, гр.Бяла 

Слатина, ул."Климент Охридски" No 68

Общинска администрация Бяла 

Слатина, гр.Бяла Слатина, ул."Климент 

Охридски" No 68

х

вековно дърво летен дъб "Дафноров горун", с.Галиче, 

местност Горно ливаде
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с.Галиче, местност 

Манастира
х

вековно дърво летен дъб, с. Соколаре, в училищната 

градина
х

вековно дърво летен дъб, с. Соколаре, в училищната 

градина
х

вековно дърво летен дъб, с. Соколаре, в училищната 

градина
х

вековно дърво летен дъб, с. Соколаре, в училищната 

градина
х

вековно дърво летен дъб, с. Соколаре, в училищната 

градина
х

вековно дърво летен дъб, с. Соколаре, в училищната 

градина
х

вековно дърво черница, с. Буковец х

вековно дърво летен дъб, с. Бъркачево, местност 

Сульов трап
х

вековно дърво летен дъб, с. Бъркачево, местност 

Сульов трап
х



Емил Гешев, гр. Бяла Слатина пункт за изкупуване на охлюви, гр.Бяла 

Слатина, ул."Лозарска" № 7
х

Николай Петров, с. Габаре, общ. Бяла Слатина пункт за изкупуване на охлюви,с. 

Враняк, ул."Иглика"№ 21
х

Станислав Беров, гр. Бяла Слатина пункт за изкупуване на охлюви,гр. Бяла 

Слатина, ул. "Лозарска" № 3
х

Пело Кръстев, гр. София пункт за изкупуване на охлюви, гр. Бяла 

Слатина, ул. "Лозарска"
х

Йохан Цветков, с. Типченица, общ. Мездра пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Габаре, ул. " Люляк" № 1
х

“ВиК”ООД, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски"№2 “ВиК”ООД, гр. Враца - градска 

канализация - гр.Оряхово, ул."Кирил и 

Методи" №1, отвеждане на отпадъчни 

води

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х

“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, пиезометричните 

сондажи и нефтогазо-събирателния 

пункт (НГСП – Селановци).

06-добив на 

нефт и 

природен газ

х х х х

“Агротехчаст” АД, гр.Оряхово, ул."Врачанско шосе" “Агротехчаст” АД, гр.Оряхово, 

металообработване

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х х х х

“Хидком” АД, гр.Оряхово, ул."Лесковско шосе" №4 “Хидком” АД, гр.Оряхово, 

металообработване

25.11-

производство 

на метални 

констукции

х х х х

"Феникс Норд БГ" ЕООД, гр. София, ж.к."Младост 

1", бул."Йерусалим" №12, ет.1

"Феникс Норд БГ" ЕООД, гр. Оряхово, 

кв. 165, парцел №1, площадка за ОЧЦМ

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия, ул. "Г. Димитров" №29 “Косаня” ЕАД-площадка гр. Оряхово, 

УПИ №8, кв. 169, събиране, транспорт, 

временно съхранение и 

разкомплектоване на отпадъци 

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"МБАЛ Христо Ботев"ЕООД - филиал Оряхово, 

гр.Враца, ул."2-ри юни" №66 

"МБАЛ Христо Ботев"ЕООД - филиал 

Оряхово, гр.Оряхово, ул."Арх. Цолов" 

№98, 

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

"Бургозоне" ЕООД, гр. София, район Красно село, 

бул. "Цар Борис ІІІ-ти №124В, вх. А, ап.12

"Бургозоне" ЕООД, с. Лесковец, 

винарна и хотелски комплекс, 

производство на вино и хотелиерство

11.02-

произодство на 

вина от грозде
х х х

"ВИНАРНА СЕЛАНОВЦИ АХИНОРА" ООД, ул. 

"Андрей Николов" №24, гр. Оряхово

Винарна "АХИНОРА", в земл. На с. 

Селановци, общ. Оряхово

11.02-

произодство на 

вина от грозде
х х х

“Фериботен комплекс” АД, гр. Оряхово, ул."Дунав" 

№17

“Фериботен комплекс” АД, гр. Оряхово, 

речен транспорт на пътници и товари

50-воден 

транспорт х х

ЕТ"Любомир Василев-Емива", с. Лесковец, общ. 

Оряхово, ул. "Г. Димитров" №3

ЕТ"Любомир Василев-Емива",  ул. "Г. 

Димитров" №3, складова база с. 

Лесковец

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х х

ЕТ”ТОМИ-91-З”, гр.Оряхово, ул."Неофит Рилски" 

№15

ЕТ”ТОМИ-91-З”, гр.Оряхово, 

производство на хляб и закуски

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ”Браз - Петър Иванов”, гр.Оряхово, ул."Сергей 

Румянцев" №24

ЕТ”Браз - Петър Иванов”, гр.Оряхово, 

шивашки изделия

14.1-

производство 

на облекло

х

ЕТ”Скорнион 36”, гр.Оряхово, ул."Христо 

Смирненски" №36

ЕТ”Скорнион 36-Светлозар Василев 

Николов” - производство на хляб

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

“Любомир Илчев-Илчев” ЕТ, гр. Плевен, ул. 

„Марица” № 3

бензиностанция “Милкана ЛМ” ООД, 

гр. Оряхово, ул. "Архитект Цолов" №124

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Ейч  Еф Би” ЕООД, гр. София, ул. 

"Владайска"№34, кв. Борово

бензиностанция „Бобър 92” ООД, с. 

Остров, ул. "Канарата"№1

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Косаня” ЕАД,  гр. Мизия, ул. "Г. Димитров"№29 бензиностанция “Фар петролиум” 

ЕООД,с. Селановци, общ. Оряхово

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

ОБЩИНА ОРЯХОВО



„Шел България” ЕАД,код 9011, гр. София, ул. 

"Резбарска"№5

бензиностанция „Петрол” АД, гр. 

Оряхово, ул. „Архитект Цолов” № 140

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София, Б 182, 

бул. "Т. Александров"№42 

бензиностанция “ЛУКОЙЛ – България” 

ЕООД, гр. Оряхово, ул. "Драгоман"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

ЕТ „Ангел Съловски”, гр. Оряхово, ул. "Ал. 

Стамболийски" №131

търговец на дребно на бои ЕТ „Ангел 

Съловски”,гр. Оряхово, ул. "Хр. 

Смирненски" №3 

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„ТЕ-РА 09Ц” ЕООД, гр. Оряхово, ул."Коста Лулчев" 

№4

търговец на дребно на бои  „ТЕ-РА 

09Ц” ЕООД, гр. Оряхово, ул. "Коста 

Лулчев" №4

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Бисер Борисов”, с. Селановци, общ. Оряхово,ул. 

"Йордан Йовков" №3

търговец на дребно на бои ЕТ „Бисер 

Борисов”,с. Селановци, ул. "Ал. 

Стамболийски" №111

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Марина Луканова”, гр. Плевен, ул."Пирин" №7, 

ет.2, ап.4

търговец на дребно на бои „Добреви 

2015” ЕООД  с. Остров, ул. "Хр. Ботиев" 

№8

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Орхидея 97-Анелия Христова”, гр. Оряхово, ул. 

"Иван Вазов" №30

търговец на дребно на бои ЕТ „Орхидея 

97-Анелия Христова”, с. Лесковец, общ. 

Оряхово, ул. "Дружба"-център

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

Община Оряхово, гр.Оряхово, ул."Андрей Чапразов" 

№15

РДНО-Оряхово-Мизия в м-ст "Марков 

баир", земл. на гр.Оряхово

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 

х х х

"Оряново Енерджи" ЕАД, гр.Оряхово Изграждане на инсталация за 

комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия от 

биомаса с електрическа мощност 0,4 

MW и топлинна мощност 0, 63 MW и 

складиране и преработка на биомаса", 

имот № 415014, м."Каиша", земл. на 

гр.Оряхово

35.11-

производство 

на ел. енергия

х

"АДМ  България Лоджистикс" ЕООД, гр. София р-н 

Триадица, бул. "България" № 49Б, вх.А, ет.12

Изграждане на пристанище АДМ 

Оряхово (Решение по ОВОС № ВР-1-

1/2016г. от 15.12.2016г.)

42.99-

строителство на 

др. съоръжения 

некласифицира

ни другаде

х

„Калин Еко Строй” ООД 

ИП “Изграждане на ветроенергиен парк 

чрез монтиране на 55 WEA- на 

площадка „Б”, в землищата на гр. 

Оряхово и с. Селановци, община 

Оряхово, област Враца, 

х

Завод за детски храни ООД, Николай Зехирев-упр. 

с.Селановци, общ.Оряхово, ул."Генерал Столетов" 

№11 

"Изграждане на предприятие за 

преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци чрез преустройство на 

съществуваща сграда и пристройка", ПИ 

№ 964023, парцел 23, масив 964, 

местност "Дърварски път", с.Селановци, 

общ.Оряхово

х

"Оряново Енерджи" ЕАД, гр.Оряхово, Врачанско 

шосе, м."Каиша" 

Изграждане на инсталация за 

комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия от 

биомаса с електрическа мощност 0,4 МВ 

и топлинна мощност 0,63 МВ и 

складиране и преработка на биомаса, 

имот № 415014, местност "Каиша", 

землище на гр.Оряхово

х

“Кочумина”-защитена местност, с. Селановци, 

Община Оряхово

“Кочумина”-защитена местност, с. 

Селановци, Община Оряхово
х

“Гола бара”-защитена местност, с. Селановци, 

Община Оряхово

“Гола бара”-защитена местност, с. 

Селановци, Община Оряхово
х



“Калугерски гред-Тополите”-защитена местност, с. 

Селановци, Община Оряхово

“Калугерски гред-Тополите”-защитена 

местност, с. Селановци, Община 

Оряхово

х

Анатоли Кирков 

с. Селановци, общ. Оряхово

билкозаготвителен пункт с. Селановци, 

ул. "Хаджи Димитър" № 23 х

Спартак Асенов, гр. Оряхово пункт за билки, гр. Оряхово, ул. 

"Врачанско шосе" № 5 х

ЕТ "Венера  Радева", с.Селановци, ул. "Димчо 

Дебелянов"14

билкозаготвителен пункт, с.Селановци
х

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  - 

Оряхово гр.Оряхово, ул. "Коста Лулчев" № 5

гр.Оряхово, ул. "Коста Лулчев" № 5
х

Общинска администрация Оряхово, гр.Оряхово, 

ул."Андрей Чапразов" №15

Общинска администрация Оряхово, 

гр.Оряхово, ул."Андрей Чапразов" №15 х

ИАСАС, гр.София, бул."Цариградско шосе"125 опитно поле на ИАСАС, с.Селановци, 

общ. Оряхово
х

вековно дърво бял бор, гр. Оряхово, местност 

"Бататовец"
х

вековно дърво летен дъб, с. Селановци, остров Масата
х

вековно дърво летен дъб, с. Селановци, остров Масата
х

Соня Димитрова Кръстева, с. Селановци, ул."Заря"5 летен дъб, с. Селановци, ул."Заря"5
х

Община Оряхово летен дъб, с. Селановци, срещу 

бензиностанция "Косаня"
х

Петър Цолов, гр. Враца пункт за изкупуване на охлюви, гр. 

Оряхово, ул. "Христо Смирненски"№ 79 х

Петър Цолов, гр. Враца пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Остров, ул. "Христо Ботев" № 33 х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Селановци, ул."Александър 

Стамболийски" № 50
х

“ВиК”ООД, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски"№2 “ВиК”ООД, гр. Враца - градска 

пречиствателна станция за отпадъчни 

води - гр.Козлодуй, ул."Ломска" №10, 

отвеждане на отпадъчни води

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х х х

“Яйца и птици”АД, гр.Мизия, Промишлена зона “Яйца и птици”АД,  гр.Козлодуй (м-ст 

"Мерите" в ПИ №37798.511.7), 

интензивно отглеждане на кокошки-

носачки

01.47-

отглеждане на 

птици
х х х

“Булмекс” ЕООД, с.Бутан, ул."Петър Панчевски" 

№15

“Булмекс” ЕООД, с.Бутан, бетонов 

възел и миячно-сортировъчна 

инсталация

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х

“Заводски строежи”АД, гр.Козлодуй, площадка АЕЦ 

- Козлодуй

“Заводски строежи”АД, гр.Козлодуй, 

площадка АЕЦ - Козлодуй, бетонов 

възел, механизация и автотранспорт

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

х х

“АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр.Козлодуй, Зона АЕЦ “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр.Козлодуй, 

Зона АЕЦ, производство на 

електроенергия

35-

производство и 

разпределение 

на електрическа 

и топлинна 

енергия

х х х х х х х

Държавно предприятие “РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДЪЦИ”(ДП “РАО”), 1407, гр. София, бул. 

"Джеймс Баучер" №51, ет. 18

Изведени от експлоатация на блокове 1-

4 на АЕЦ “Козлодуй” (Решение по 

ОВОС № 8-6/2013г. на МОСВ )

35-

производство и 

разпределение 

на електрическа 

и топлинна 

енергия

х х х х х

“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр.Козлодуй, 

площадката на АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, 

гр.Козлодуй, площадката на АЕЦ-

Козлодуй, строително-монтажна 

дейност (производство на бетонови р-ри 

и строителна механизация) 

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси
х х х

“Атоменергоремонт” ЕАД, гр.Козлодуй, площадката 

на АЕЦ-Козлодуй

“Атоменергоремонт” ЕАД, гр.Козлодуй, 

площадката на АЕЦ-Козлодуй, 

производство, ремонт и монтаж на 

съоръжения и резервни части за 

енергетиката

33.11-ремонт на 

метални 

изделия х х х

„САНМЕН – М” ООД, гр.Козлодуй

ж.к.3 ЮГ, бл.15, вх.А, ет.6, ап.17

Комплекс за автоуслуги – автомивка в 

УПИ 37798.506.366, гр.Козлодуй, 

ул.”Княз Дондуков” №11”

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

"А 33" ЕООД, гр. Козлодуй, жк. 1, бл. 8, бх. Б, ап. 18 "А 33" ЕООД, гр. Козлодуй, 

автокомплекс

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

Автокомплекс на Галя Людмилова Ценова, с. 

Гложене, общ. Козлодуй

Автокомплекс на Галя Людмилова 

Ценова, с. Гложене, общ. Козлодуй

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ



СД "Протон-91-Димитров и Сие",  с. Хърлец, общ. 

Козлодуй, автомивка и автоработилница

СД "Протон-91-Димитров и Сие",  с. 

Хърлец, общ. Козлодуй, автомивка и 

автоработилница

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

“Дунавски драгажен флот-Дуним” АД, гр.София, 

ул.”Московска” № 27, вх.Б, ап.7

ДДФ „Дуним“ – Козлодуй - пристанище 

за товарен транспорт

50.40-товарен 

транспорт по 

вътрешни 

водни пътища

х

“Енемона” АД, гр.София, ул."Коста Лулчев" №20 “Енемона” АД, гр.Козлодуй, 

площадката на АЕЦ-Козлодуй, 

строително-монтажна дейност и 

електрически и машинен монтаж

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х

"Енергомонтаж АЕК"АД, гр.Козлодуй, площадката 

на АЕЦ-Козлодуй

"Енергомонтаж АЕК"АД, гр.Козлодуй, 

площадката на АЕЦ-Козлодуй, 

проектиране и изпълнение на проекти в 

енергетиката

43.99-други 

специализиран

и строителни 

дейности 

некласифицира

ни другаде

х

 МБАЛ “Св.Иван Рилски “ЕООД, гр.Козлодуй, 

ул.”Кирил и Методий” №1 

 МБАЛ “Св.Иван Рилски “ЕООД, 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №2, 

многопрофилна болница 

87.10-Дейност 

на заведения 

със здравни 

грижи

х

“БГ - 09” ООД, гр.Козлодуй, жк."Хаджи Димитър" 

№20, (бивша ЕТ"Карина")

“БГ - 09” ООД, гр.Козлодуй, жк."Хаджи 

Димитър" №20, автосервизни услуги, 

пункт за ГТП и автомивка, (бивша 

ЕТ"Карина")

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

 “Скат” ЕООД, гр.Козлодуй, бл.39, ет.2, ап.6  “Скат”ЕООД, гр.Козлодуй, ул."Васил 

Коларов" №3, автосервиз и търговия на 

дребно с бои, лакове и авторепаратурни 

продукти

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

 "Орион сигма" ЕООД, община Козлодуй, с. Хълец, ул. 

"Любен Каравелов" № 4 

 "Орион сигма" ЕООД, община Козлодуй, с. 

Хълец, ул. "Любен Каравелов" № 5, 

хранителен магазин и фурна 

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

ОП „Комунална дейност“, област Враца, община 

Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ № 1

Територията на община Козлодуй- 

събиране и транспортиране на отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

„Блян“ ЕООД, гр.Козлодуй, ул. „Завоя на 

Черна“№19

гр.Козлодуй, ул. „Завоя на Черна“№19 – 

търговия с лекарства

47.73-Търговия 

на дребно с 

лекарства и 

други 

фармацевтични 

стоки

х

ЕТ „Иван Шунелски-Шани“, гр.Козлодуй, бл.9, вх.В, 

ап.12

ЕТ „Иван Шунелски-Шани“, 

гр.Козлодуй, бл.9, вх.В, ап.12 – 

търговия с опаковани стоки

47.73-Търговия 

на дребно с 

лекарства и 

други 

фармацевтични 

стоки

х

„Момина сълза 3“ ЕООД, гр.Козлодуй, ж.к. 3, бл.6А, 

вх.А, ап.4

„Момина сълза 3“ ЕООД, гр.Козлодуй, 

ж.к. 3, аптека

47.73-Търговия 

на дребно с 

лекарства и 

други 

фармацевтични 

стоки

х

„Момина сълза“ ЕООД, гр.Козлодуй, ж.к. 3, бл.6А, 

вх.А, ап.4

„Момина сълза“ ЕООД, гр.Козлодуй, 

ж.к. 3, аптека

47.73-Търговия 

на дребно с 

лекарства и 

други 

фармацевтични 

стоки

х

„Аптечно дело-Козлодуй“ ЕООД, гр.Козлодуй, кв.1

Област Враца

гр.Козлодуй, кв.1-търговия с лекарства 47.73-Търговия 

на дребно с 

лекарства и 

други 

фармацевтични 

стоки

х

"Тайн Инвест" ЕООД ,гр.Козлодуй, ул. "Хр. Ботев" 

№183 

химическо чистене "Тайн Инвест" 

ЕООД, гр.Козлодуй, ТПК "Радецки", 

ет.1, изток

96.01-пране и 

химическо 

чистене

х

„КБХ”ООД, гр.Козлодуй, ж.к. 3, бл.11, ап.4 търговец на дребно на бои, „КБХ", 

гр.Козлодуй, ул. "Освободител" №42

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х



ЕТ „Хит-Тодор Тодоров”, гр.Козлодуй, ж.к. 1, бл.10-

11 

търговец на дребно на бои, строителна 

дейност, ЕТ „Хит-Тодор Тодоров”, 

гр.Козлодуй, ж.к. 1, бл.10-11

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Търговия- 2013” ООД, гр. Лом, ул. "Славянскя" 

№55

„Търговия- 2013” ООД, търговец на 

едро на бои, гр.Козлодуй, ул. "Калкан" 

№51, бл.39 партер

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй, л. „Ломска” №9 „Стромет-2004”  търговец на едро на 

бои, строителна дейност, гр. Козлодуй, 

ул. „Ломска” №9

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

СД „Мистрал-ТСС-Стоянова-Стоянов” гр. Козлодуй  

бл. "Монолитка", м/у бл.8-9

строителна дейност СД „Мистрал-ТСС-

Стоянова-Стоянов” гр. Козлодуй, бл. 

"Монолитка", м/у бл.8-9

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия,ул. "Г. Димитров"№29 бензиностанция “Фар петролиум” 

ЕООД, гр. Козлодуй, ул. “Освободител” 

№40

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Петрол” АД, код 3112, гр. София,бул. "Черни връх" 

№43

Бензиностанция “Петрол” АД, с. 

Гложене

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Петрол” АД, код  3117, гр.София,бул. "Черни връх" 

№43

Бензиностанция “Петрол” АД, с.Бутан 7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия,ул. "Г. Димитров"№29 бензиностанция “Косаня” ЕАД, с. 

Гложене

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

Ведомствена бензиностанция "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Ведомствена бензиностанция "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Лукоил България" ЕООД, гр. София, бул. "Т. 

Александров" №42

Бензиностанция "Лукойл България" 

ЕООД, Б-147, гр. Козлодуй, бул. 

"Дондуков"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Маринови" ЕООД, с. Хърлец,  ул. "Вела Пеева" 

№12

търговец на дребно на бои, „Маринови" 

ЕООД , с. Хърлец, ул. "Вела Пеева" №12

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Ваньо Петриков”, с.Хърлец, ул. "Ал. 

Стамболийски" №25

търговец на дребно на бои, ЕТ „Ваньо 

Петриков”, с.Хърлец, ул. "Ал. 

Стамболийски" №25

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Нит-Нина Симеонова”, гр.Враца, ж.к. 

"Дъбника" ,бл.41, вх.В, ет.8, ап.67

търговец на дребно на бои ЕТ „Нит-

Нина Симеонова” с. Бутан ул. „Г. 

Димитров” №14

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Скорпио 13 Е” ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй, ул. 

"Георги Димитров" №84

търговец на дребно на бои „Скорпио 13 

Е” ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй, ул. 

"Георги Димитров" №84

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х



СД „Региана”, гр. Козлодуй, ул. "Ломска" №14 строителна дейност СД „Региана”, гр. 

Козлодуй, ул. "Ломска" №14

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

“Лидл България” ЕООД енд КО.КД с. Равно поле 

общ. Елин Пелин, обл. София  ул. “3-ти Март” №1    

хипермаркет “Лидл България” ЕООД 

енд КО.КД, гр. Козлодуй, ул. “Христо 

Ботев” №2А 

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х х

"Вимдекс"ЕООД, гр.Козлодуй, ул."Освободител" №5 "Вимдекс"ЕООД, гр.Козлодуй, 

супермаркет

47.11-Търговия 

на дребно в 

неспециализира

ни магазини 

предимно с 

хранителни 

стоки, напитки 

и тютюневи 

изделия

х

СД „Русил-Борисова и Борисов”, гр.Козлодуй, 

ул."Христо Ботев" №154

СД „Русил-Борисова и Борисов”, 

гр.Козлодуй, цех за производство на 

боза и безалкохолни напитки

11.07-

производство 

на 

безалкохолни 

напитки

х

ЕТ”Зорница – Митко Попов”, гр.Козлодуй, 

ул."Освободител" №49

ЕТ”Зорница – Митко Попов”, 

гр.Козлодуй, цех за производство на 

хляб

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

ПК “Козлодуйски бряг”, гр.Козлодуй, ул."Васил 

Коларов" №1

ПК “Козлодуйски бряг”, гр.Козлодуй, 

цех за производство на хляб

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

ЕТ”Орион Делта”, с.Хърлец, ул."Любен Каравелов" 

№104

ЕТ”Орион Делта”, с.Хърлец, цех за 

производство на хляб и закуски

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

„ЕЛФЕСТ” ЕООД, 

 област София, община Столична, гр. София, район 

“Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” 

№ 205, ет. 2, офис 201

Площадка № 1 гр. Козлодуй, община 

Козлодуй, област Враца, ул. “Христо 

Ботев”, поземлен имот с идентификатор: 

37798.507.456 - 20 01 25 дейност R 13 

38.32-

Рециклиране на 

сортирани 

отпадъци
х х

„ЕВРОБИЛД” ООД, област Бургас, община Бургас, 

гр.Бургас, район ж.к. „Братя Миладинови“, ул. 

„Стара планина“ №  1, ет. 7

Територии около „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД, 

гр.Козлодуй и  временни строителни 

площадки на територията на област 

Враца при извършване на строително-

монтажни работи, включително и 

събаряне и разрушаване на сгради и 

съоръжения на клиенти въз основа на 

договор

43.11-събаряне 

и разрушаване

х

„Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, площадка 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

„Интерприборсервиз” ООД,гр. 

Козлодуй, площадка "АЕЦ Козлодуй" 

ЕАД, сервиз за хладилна и климатична 

техника

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване
х х х

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, област Враца, община 

Козлодуй, гр. Козлодуй 

Площадка № 1 Депо за нерадиоактивни 

битови и производствени отпадъци на 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, област Враца, 

община Козлодуй, гр.Козлодуй, 

поземлен имот с планоснимачен  № 218 

по плана на с.Хърлец, община 

Козлодуй.

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци 
х х

“УНИТРЕЙД - 2011” ООД,гр.София, район 

„Искър”, ул. “Подпоручик Йордан Тодоров” №4

гр.Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър”№62, 

събиране и съхранение на ОЦЧМ

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап
х х х х

ОП „КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ”, 

 област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. 

„Хаджи Димитър“ № 1

транспорт на отпадъци 38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

“ПДНГ”ЕАД,  гр.София, ул."Стефан Караджа" №2 Петролно находище "Бутан-юг", земл. 

на селата Бутан и Крива бара, добив на 

суров нефт (кондензат) и природен газ 

„Бутан-юг”.

06-добив на 

нефт и 

природен газ
х х х х



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Съоръжение за третиране и 

кондициониране на радиоактивни 

отпадъци (РАО) с голям коефициент на 

намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ 

„Козлодуй

38.22- 

Обработване и 

обезвреждане 

на опасни 

отпадъци

х

Държавно предприятие “РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДЪЦИ”(ДП “РАО”), 1407, гр. София, бул. 

"Джеймс Баучер" №51, ет. 18

Проектиране и изграждане на площадки 

за управлиние на материали от дейности 

по извеждане от експлоатация на 1 - 4 

блокове на АЕЦ Козлодуй – изграждане 

на допълнителна площадка (Площадка 

№ 4)

38.12-Събиране 

на опасни 

отпадъци

х

Държавно предприятие “РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДЪЦИ”(ДП “РАО”), 1407, гр. София, бул. 

"Джеймс Баучер" №51, ет. 18

Изграждане на Национално хранилище 

за погребване на краткоживеещи ниско 

и средноактивни радиоактивни 

отпадъци (НХРАО), с местоположение: 

землище с.Хърлец, общ.Козлодуй, 

обл.Враца (Решение по ОВОС)

38.22- 

Обработване и 

обезвреждане 

на опасни 

отпадъци
х

„САНТЕКС 12“ ЕООД, област Враца, община 

Козлодуй, гр. Козлодуй,                             Охраняема 

зона АЕЦ, 

„САНТЕКС 12“ ЕООД, област Враца, 

община Козлодуй, гр. Козлодуй,                             

Охраняема зона АЕЦ, събиране, 

транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъции 

38.21-

обработване и 

обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци

х

„КРИС КОНСУЛТ 2015“ ЕООД, област Враца, 

община Козлодуй, с. Хърлец, ул. „Антим“ № 7

„КРИС КОНСУЛТ 2015“ ЕООД, област 

Враца, община Козлодуй, с. Хърлец, ул. 

„Антим“ № 7, събиране и 

транспортиране на отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт х

Петко Илиев Крумов, ул. "Петър Костов" №33,  с. 

Бутан, общ. Козлодуй, обл.Враца

 кравеферма в поземлен имот № 000799, 

землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, 

обл.Враца

01.41-едър 

рогат с млечно 

направление

Община Козлодуй Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация за разделно 

събрани зелени отпадъци от Община 

Козлодуй в УПИ V, кв. 259, гр. 

Козлодуй, Решение № ВР-2-ПР/2017г. 

от 18.01.2017г.

38.32-

Рециклиране на 

сортирани 

отпадъци х

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

 ИП "Изграждане на Национално 

хранилище за погребване на 

краткоживеещи ниско и средноактивни 

радиоактивни отпадъци /НХРАО/”, 

землище с.Хърлец, общ.Козлодуй, 

обл.Враца

х

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

“Съоръжение за третиране и 

кондициониране на радиоктивни 

отпадъци (РАО) с голям коефициент на 

намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ 

“Козлодуй”, на площадка на АЕЦ 

“Козлодуй” ЕАД

х

Черньо Ганчев Ганчев, гр. София, р-н "Триадица" 

СО, ул. "Солунска" № 58, вх. А, ап. 13,

Изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала, с мощност до 3 

мегавата

х

Елекросолар Цветкова 2020 ЕООД, гр. Козлодуй, 

ж.к. 2,бл. 44, ет.7, ап.19

ПУП за ПИ в местност Кв. Янтра", гр. 

Козлодуй за изграждане на ФВЦ"
х

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
“Извеждане от експлоатация на блокове 

от I до IV на АЕЦ-Козлодуй"
х

АЕЦ "Козлодуй"

“Хранилище за сухо съхраняване на 

отработено ядрено гориво в АЕЦ-

Козлодуй"

х

"Козлодуй" - защитена местност, гр. Козлодуй, общ. 

Козлодуй

"Козлодуй" - защитена местност, гр. 

Козлодуй, общ. Козлодуй х

вековно дърво летен дъб, гр. Козлодуй х

Мария Борисова, с. Гложене, общ. Козлодуй
пункт за билки, с. Гложене, ул."Кирил и 

Методий" № 6
х

Юлиян Митков, с. Бутан, общ. Козлодуй
пункт за билки, с. Бутан, ул. "Иван 

Вазов" № 28
х



Роза Иванова, с. Крива бара, общ. Козлодуй
пункт за билки, с. Крива бара, ул." 

Антон Иванов" № 6
х

Тони Тончев, с.Хърлец, общ. Козлодуй билкозаготвителен пункт с.Хърлец, 

ул."Елин Пелин" № 3
х

Общинска администрация Козлодуй, гр.Козлодуй, 

ул. " Христо Ботев" 13

Общинска администрация Козлодуй, 

гр.Козлодуй, ул. " Христо Ботев" 13 х х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, 

с.Гложене, ул."Кирил и Методий" № 6 х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, с.Бутан, 

ул."Извор" № 1 х

"Лейди "Рени" ЕООД, гр.Козлодуй, ул."Ломска" 

№41

зоомагазин,гр.Козлодуй, ж.к.1,бл.9
х

”Хаджийски и фамилия” ЕООД, с.Градешница, 

общ.Криводол

”Хаджийски и фамилия” ЕООД, 

с.Градешница, общ.Криводол, 

предприятие за млекопреработка и 

парова централа

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х х

“Строител Криводол”ЕООД, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №21А

“Строител Криводол”ЕООД, гр. 

Криводол, пресевно-миячна 

сортировъчна инсталация

08.12-добив на 

трошен камък, 

чакъл и пясък
х

“Строител Криводол”ЕООД, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №21А

“Строител Криводол”ЕООД, гр. 

Криводол, шосе Ракево, производство на 

бетон и бетонови изделия

23.63-

производство 

на готови 

бетонови смеси

 х х х

"Строител Криводол" ЕООД,  гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №21А

“Строител Криводол”ЕООД, гр. 

Криводол, шосе Ракево, асфалтова база

20.14-

производство 

на други 

основни 

органични 

химични 

вещества

х х

"Строител Криводол" ЕООД,  гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №21А

"Строител Криводол" ЕООД,  гр. 

Криводол, ул. "Освобождение" №21А

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х

ЕТ „Георги Иванов - Челси”, гр. Криводол ЕТ „Георги Иванов - Челси”, гр. 

Криводол, ул. "Гаврил Генов" №6, 

производство на хляб и хлебни изделия

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х

“М и М” ЕООД, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" №61 “М и М” ЕООД, гр. Криводол, мелница 10.61-

Производство 

на мелничарски 

продукти

 х х х

"Био Фарминг" ЕООД, гр. София, бул. 

"Ботевградско шосе" №459

"Био Фарминг" ЕООД, гр. Криводол, 

ул."Комсомолска" №1, база за 

съхранение на земеделска продукция и 

автопарк за селскостопанска техника

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

ЕТ “Тошко Тодоров”, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", 

бл.36, вх. В, ет.6, ап.61

ЕТ “Тошко Тодоров”, с. Краводер, цех 

за преработка на птиче месо

10.13-

производство 

на месни 

продукти, без 

готови ястия

х х х

"Лилия Милк" ЕООД, гр. Враца, ж.к. "Сениче", бл. 

202, вх. А, ап. 6

"Лилия Милк" ЕООД , гр.Криводол, ул. 

"В. Левски", предприятие за 

млекопреработка (бивше ЕТ “Млечен 

пулс-95-Цветелина Томова”)

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х

“Симекс” ЕООД, гр. Криводол, ул. "Г. Димитров" № 

124А

“Симекс” ЕООД, гр. Криводол, ул. "Г. 

Димитров" № 124А, производство на 

гумено-лентови транспортьори и 

ръкавни филтри

25.11-

производство 

на метални 

конструкции и 

части от тях

х х х х

“АГРОСТИЛ – 06” ЕООД, с.Градешница, ул. "Мир" 

№39

“АГРОСТИЛ – 06” ЕООД, 

с.Градешница, цех за производство на 

олио

10.41-

производство 

на растителни и 

животински 

масла и 

мазнини без 

маргарин

х х

Склад за РЗП-Пудрия Склад за съхранение на РЗП с изтекъл 

срок-с.Пудрия, бивш стопански двор

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

Площадка № 5 местонахождение: с. 

Пудрия, област Враца, община 

Криводол, Склад с координати 

43.3208582529.23.4214236957. 

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

"Хели-2001" ЕООД, гр. Враца, ж.к. "Сениче", бл. 58, 

вх. В, ет.2, ап. 50

"Хели-2001" ЕООД, с. Ракево, цех 

производство на вафли

10.71-

производство 

на хляб, хлебни 

ипресни 

сладкарски 

изделия

х х х

ОБЩИНА КРИВОДОЛ



"Мандрагора Милк" ЕООД (на площадка на 

“Топила Груп” ЕАД), гр. София, ж. к. "Люлин", бл. 

647, вх. В, ет. 2, ап. 21

"Лилия Милк" ЕООД (на площадка на 

“Топила Груп” ЕАД), с. Ракево, 

предприятие за млекопреработка

10.51-

производство 

на мляко и 

млечни 

продукти

х х х

ЕТ „Митонка Иванова-Димана”, гр. Криводол, ул. 

"Маршал Толбухин" №2

търговец на дребно на бои ЕТ „Митонка 

Иванова-Димана”, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №50

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Евис-91” , гр. Криводол, ул. "Малчика" №4 търговец на дребно на бои ЕТ „Евис-91” 

, гр. Криводол, ул. "Освобождение" №48

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Равин” ЕООД”, гр. Враца, ул. "Илинден" №7, търговец на дребно на бои „Равин” 

ЕООД”, гр. Криводол, ул. „Г. Найденов” 

№7

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

“Аскостройинвест” ООД, гр. София, ул. 

"Тулча"№37, офис-1, жк. Стрелбище

бензиностанция "Аскостройинвест” 

ООД, с. Лесура , ул. "В. Левски"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

СД “Георги – газ-Апостолов и сие”,  гр.Криводол, 

ул. "Освобождение"№8

бензиностанция СД “Георги – газ-

Апостолов и сие”,  гр.Криводол, ул. 

"Георги Димитров"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Витекс” ООД, гр. Криводол, ул. "Томин мост"№20 бензиностанция “Витекс” ООД, гр. 

Криводол, ул. "Глухов", Промишлена 

зона

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Иванови” ООД, гр. Криводол, ул. "Елин Пелин"№3 Бензиностанция “Иванови” ООД, гр. 

Криводол, ул. „Георги Димитров” №2А

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

Петрол” АД, код 3107, гр. София,бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол” АД, гр. 

Криводол, м. "Тръстнака"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Електросервиз”, гр. Криводол,  обл. Враца

ул. “Георги Димитров” № 70

сервиз за ремонт на битова 

техника“Електросервиз”, гр. Криводол,  

обл. Враца

ул. “Георги Димитров” № 70

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване
х

Канализационна мрежа и ПСОВ на гр. Криводол, гр. 

Криводол, ул. "Освобождение" №13

Канализационна мрежа и ПСОВ на гр. 

Криводол, събиране, отвеждане и 

пречистване    на отпадъчни води

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х

„ЕЛ ДИ ПАРТНЕР“ ООД, област Враца, община 

Криводол, с. Фурен,                                                    ул. 

„ Вела Пеева“ № 1

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

Община Криводол, област Враца, община Криводол, 

гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 13

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

Община Криводол, гр.Криводол, ул."Освобождение" 

№ 13

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-

ст "Тепето", гр.Криводол

39.00-

възстановяване 
х х

ДИ БИ ДИ СЪН ООД, с. Ракево, ул. "Бузлоджа" №3 Изграждане на фотоволтаична за 

производство на ел. енергия от 

слънцето, с. Ракево

х

Нимекс Енерджи  ООД, с. Ракево, ул. "Бузлоджа" 

№3

Изграждане на фотоволтаична за 

производство на ел. енергия от 

слънцето, с. Ракево
х

СИВ Енерджи ЕООД, гр. Криводол, ул. "Ал. 

Стамболийски" №%

ПУП-ПРЗ за ПИ, местност Лъката", гр. 

Криводол за изграждане на ФВЦ"
х

Строител - Криводол ЕООД, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №21А

ПУП-ПРЗ на ПИ, местност Край село", 

гр. Криводол за изграждане на ФВЦ"

х

Община Краводол, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №13

ПУП-ПРЗ за ПИ  в местност "Яните", с. 

Градешница за изграждане на ФВЦ х



Община Краводол, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №13

ПУП-ПРЗ за ПИ 168004 в местност 

Жиев лък", с. Лесура за изграждане на 

ФВЦ х

Община Краводол, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №13

ПУП-ПРЗ за ПИ 16 8003 в местност 

Жиев лък", с. Лесура за изграждане на 

ФВЦ х

„ФЕМИЛИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, област Враца, 

община Криводол, гр. Криводол, ул. 

„Освобождение“ № 27, бл. 2, ет. 3, ап. 12

„ФЕМИЛИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, област 

Враца, община Криводол, гр. Криводол, 

ул. „Освобождение“ № 27, бл. 2, ет. 3, 

ап. 12, събиране и транспортиране на 

отпадъци

49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт х

ЗП Симеон Коцев Симеонов, с. Фурен, ул. "Георги 

Димитров" №14

Кравеферма, с.Фурен, животновъдство 01.41-едър 

рогат с млечно 

направление

Иван Николаев, гр. Враца, блок "Вапцаров" №5, ап. 

36

Птицеферма, с. Краводер, 

животновъдство

01.47-

отглеждане на 

домашни птици

Георги Иванов Тодоров, гр. Враца, ж.к. "Младост", 

бл. 3, вх. А, ап. 4

Птицеферма в м."Балкана", с. Главаци, 

животновъдство

01.47-

отглеждане на 

домашни птици

 Милчо Дамянов Тодоров, с.Лесура, общ.Криводол, 

обл.Враца, ул."Г.Бенковски"№8

Кравеферма, м-ст "Стопански двор", 

с.Лесура, животновъдство

01.41-едър 

рогат с млечно 

направление
 Георги Цветанов Георгиев, с. Краводер, обл. Враца, 

ул. "Александър Стамболииски" № 18

Птицеферма, м-ст "Ливадето",  с. 

Краводер, животновъдство

01.47-

отглеждане на 

домашни птици

Йордан Кирилов Йорданов, ул. "Димчо Дебелянов" 

№23, вх. А, ап.6, гр.Враца

 овцеферма в ПИ № 072006, в 

землището на с.Краводер, 

общ.Криводол, обл.Враца

01.45-дребен 

рогат добитък

“Тепето”-защитена местност, гр. Криводол, Община 

Криводол

“Тепето”-защитена местност, гр. 

Криводол, Община Криводол х

"Кална мътница" - защитена местност, с. Краводер, 

община Криводол

"Кална мътница" - защитена местност, с. 

Краводер, община Криводол х

Петко Стефанов

с. Ракево

билкозаготвителен пункт, ул. "Томин 

мост" № 17, с.Ракево х

Общинска администрация Криводол, гр.Криводол, 

ул. „Освобождение” № 13

Общинска администрация Криводол, 

гр.Криводол, ул. „Освобождение” № 13 х

вековно дърво цер, гр. Криводол, местност 

Леонтиевото
х

вековно дърво цер, гр. Криводол, местност 

Леонтиевото
х

вековно дърво благун, гр. Криводол, местност 

Леонтиевото
х

вековно дърво благун, гр. Криводол, местност 

Леонтиевото
х

вековно дърво черница, с. Осен, в центъра х

вековно дърво летен дъб, с.Ракево, местност 

Палментаната градина 
х

вековно дърво летен дъб, гр. Криводол, местност 

Барене
х

вековно дърво летен дъб, гр. Криводол, местност 

Леонтиевото
х

вековно дърво летен дъб, с. Фурен, в центъра на пл. 

Слатина
х

вековно дърво летен дъб, гр. Криводол, м. Ценовата 

воденица
х

вековно дърво полски бряст, гр.Криводол, път II-13 

Липен - Криводол
х

Венелин Младенов, гр. Враца пункт за изкупуване на охлюви, гр. 

Криводол, ул."Рила" № 8
х

Милан Младенов, гр. Криводол пункт за изкупуване на охлюви,гр. 

Криводол, ул. "Панайот Волов" № 10 х

Петко Стефанов, с. Ракево, общ. Криводол пункт за изкупуване на охлюви, 

с.Ракево, ул."Томин мост" № 17
х

“ВиК”ООД, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски"№2 “ВиК”ООД, гр. Враца - градска 

канализация - гр.Роман, ул."Христо 

Ботев" №136, отвеждане на отпадъчни 

води

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х

“Метизи”АД, гр.Роман, Индустриална зона 1 “Метизи”АД, гр.Роман, Индустриална 

зона 2, производство на стоманени 

телове и въжета

24.34-студено 

изтегляне на 

тел

х х х х

“Ники 93” ООД, гр. Роман, ул. "Нешо Миковски" 

№15

“Ники 93” ООД, гр.Роман, 

Индустриална зона, автосервиз с 

автомивка

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х х

“Европа 09” ЕООД, гр. Роман, ул. "Нешо Миковски" 

№15

търговец на дребно на бои “Европа 09” 

ЕООД, гр. Роман, ул. „Рила” №1

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ОБЩИНА РОМАН



„Петрол” АД, код 3106, гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№12

Бензиностанция “Петрол” АД, гр. 

Роман, шосето за Златна Панега

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Волат” ООД”, гр.Роман, ж.к. "Роман" бл.9, вх.Г, 

ет.3, ап.12

търговец на дребно на бои „Волат” 

ООД”,гр. Роман бул. „Хр. Ботев” №142

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

"Химет 2000" ЕООД, гр. Роман, Шосе зо Златна 

Панега

"Химет 2000 ", гр. Роман, Шосе за 

Златна Панега, цех за дестилация на 

сярна киселина

20.13-

производство 

на други 

основни 

неорганични 

вещества

х х х

"Домент Сент Жорж" ООД, ул. Барища" №4, с. 

Долна Бешовица, общ.Роман, обл. Враца

Винарна "Домент Сент Жорж" в земл. 

на с.Долна Бешовица, общ.Роман, обл. 

Враца

11.02-

произодство на 

вина от грозде
х х

"Енергоремонт Инженеринг" ООД, гр. Роман, 

ул."Димитър Благоев" №4

"Енергоремонт Инженеринг" ООД, гр. 

Роман, ул."Димитър Благоев" №4, 

ремонт на електрически машини

33.19-ремонт на 

друго 

оборудване

х

"Ресайкъл Груп" ООД, обл. Враца, общ. Роман, гр. 

Роман, ул. "Капитан Петко" №8

Площадка №1, ПИ с планоснимачен № 

986, кв. 68 по регулацинния план на гр. 

Роман

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

“Стал Инвест” ЕООД, гр.Роман, Промишлена зона “Стал Инвест” ЕООД, гр.Роман, 

Промишлена зона, производство на 

товаро-захватни съоръжения и търговия 

със стоманени въжета

24.34-студено 

изтегляне на 

тел
х

„СБДПЛББ” ЕООД, гр.Роман, ул."Д. Благоев" №2 „СБДПЛББ” ЕООД, гр.Роман, ул."Д. 

Благоев" №3, болница за лечение на 

белодробни заболявания

38.12-

съхранение на 

опасни 

отпадъци

х х

Община Роман, област Враца, община Роман, гр. 

Роман, бул. Христо Ботев № 132- 136

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

Община Роман, гр.Роман, бул."Христо Ботев" №132-

136

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-

ст "Вълчов дол", гр.Роман

39.00-

възстановяване 

и др. услуги по 

управление на 

отпадъците

х х

„БУЛПЛАСТ – 2013” ЕООД, област София 

(столична), община Столична, гр. София 1407, 

района „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 87, ет. 6

1. Площадка № 1: местонахождение: гр. 

Роман, област Враца, община Роман, 

поземлен имот № 094001, местност 

„Край Искъра” , дейности по трериране 

на отпадъци            

38.21-обработка 

и обезвреждане 

на неопасни 

отпадъци
х х х

"Кунино Енерджи"АД, гр.Роман, бл.6, ет.1, ап.15 и 

гр.София, ул."Силистра" №13, ет.1, ап.1

ВЕЦ “Кунино” на р.Искър, земл. 

с.Кунино, производство на 

електроенергия (в процес на 

изграждане)

35.11-

производство 

на ел. енергия
х

"РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС-

БЪЛГАРИЯ"ООД, гр.София, ул."Славянска" №13

ВЕЦ “Струпец” на р.Искър, земл. 

с.Струпец, производство на 

електроенергия (Решение по преценка 

ОВОС)

35.11-

производство 

на ел. енергия
х

"Бългериан Херб" ООД, обл. Пловдив, общ. Марица, 

с. Войводиново, ул. "Георги Бенковски" №17

Предприятие за производство и 

преработка на растителни екстракти, 

етерични и студено пресовани масла, 

находящо се в УПИ III-1027 в гр. Роман, 

Решение № ВР-20-ПР/2017г. от 

09.10.2017г.

20.53-

производство 

на етерични 

масла
х

"Биохерба Р" ООД, обл. Пловдив, общ. Куклен, с. 

Руен, ул. "Църковна" №5

Цех за производство на здравословни 

продукти, хранителни добавки и 

добавки към храни в УПИ V-1027, кв.71 

гр. Роман, Решение № ВР-19-ПР/2017г. 

от 06.10.2017г.

10.89-

Производство 

на други 

хранителни 

продукти, 

некласифицира

ни другаде

х

“Бивар” АД

ИП “Продължаване на експлоатацията 

на находище за варовици “Кунино”, по 

Алтернатива 2, землище с.Кунино, 

общ.Роман, обл.Враца

х

Садас ООД, гр. София, район Витоша, ул. "Св. Сава" 

№3, ет.3, ап. 12

Добив на скално-облицовъчни 

материали от находище Врачавски 

варовик" по алтернатива 2, редуциране 

на концесионната площ с 104, 816 дка"

х

ЗП Теменужка Лазарова Кръстева, с.Струпец, 

общ.Роман, ул. "Христо Ботев" №2 

ИП "Изграждане на овцеферма в 

с.Струпец, ПИ №025014, землището на  

с.Струпец, общ.Роман"

х

“Чуклите”-природна забележителност, с.Камено 

поле, Община Роман

“Чуклите”-природна забележителност, 

с.Камено поле, Община Роман х

“Червеница”-природна забележителност, с. Кунино, 

Община Роман

“Червеница”-природна 

забележителност, с. Кунино, Община 

Роман

х



“Гълабарника”-природна забележителност, с. 

Кунино, Община Роман

“Гълабарника”-природна 

забележителност, с. Кунино, Община 

Роман

х

“Самуилица І и ІІ”-природна забележителност, с. 

Кунино, Община Роман

“Самуилица І и ІІ”-природна 

забележителност, с. Кунино, Община 

Роман

х

"Кредит Ревю" ЕООД, с. Хубавене, ул. "Христо 

Ботев" № 1

билкозаготвителен пункт, с. Хубавене, 

ул. "Христо Ботев" № 1 х

Общинска администрация Роман, гр.Роман, бул. 

"Христо Ботев" 132-136

Общинска администрация Роман, 

гр.Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136 х

вековно дърво летен дъб, с. Камено поле, Гешковото 

дърво
х

вековно дърво ясен, с. Камено поле, в центъра х

вековно дърво летен дъб, с. Средни рът х

вековно дърво летен дъб, с. Средни рът х

вековно дърво летен дъб, гр. Роман, местност Корията
х

вековно дърво цер, с. Стояновци, местност Чепленец 
х

вековно дърво цер, с. Стояновци, местност Чепленец 
х

вековно дърво летен дъб, с. Стояновци, местност 

Чепленец 
х

вековно дърво цер, с. Стояновци, местност Ромчовото 
х

Румен Цветанов Иванов, с.Камено поле, 

ул."Бузлуджа"15

черница, с.Камено поле, 

ул."Бузлуджа"15
х

вековно дърво клен, с. Струпец, местност Струпешка 

могила - отдел XXIII
х

вековно дърво цер, с. Струпец, местност Струпешка 

могила - отдел XXIII
х

вековно дърво дива круша, с. Струпец, местност 

Струпешка могила - отдел XXIII
х

вековно дърво летен дъб, с. Струпец, местност 

Струпешка могила - отдел XXIII
х

вековно дърво зимен дъб, с. Струпец, местност 

Струпешка могила - отдел XXIII
х

“Скът-Мизия”АД, гр. Мизия, ул. "Д. Чергарска" №1 “Скът-Мизия”АД, гр. Мизия, ул. "Д. 

Чергарска" №1, предприятие за 

производство на брашно

10.61-

Производство 

на мелничарски 

продукти

х х х х

“Езерото” ООД, с. Крушовица, ул. "Хаджи Димитър" 

№16 

“Езерото” ООД, с. Крушовица, 

интензивно отглеждане на риба

03.22-

развъждане и 

отглеждане на 

риба и др. в 

сладководни 

басейни

х

“Кар Транс” ЕООД, гр.Мизия, ул. "Л. Каравелов" 

№72

“Кар Транс” ЕООД, гр.Мизия, ул. 

"Васил Левски" №54, автосервиз

45.20-

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

автомобили

х

“Косаня” ЕАД, гр.Мизия, ул. "Георги Димитров" 

№29

“Косаня” ЕАД, гр.Мизия, поземлен 

имот №443007 и №443004, търговска 

дейност с ОЧЦМ и съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"Пировски” ООД, гр. Мизия, ул. "Петър Банков" №1 "Пировски” ООД, гр. Мизия, ул. "Баба 

Тонка" №12, търговска дейност с 

ОЧЦМ, събиране и съхранение на 

ИУМПС и НУБА

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"Еко Ре" ЕООД, гр. Нови Искър, ул."Две Могили" 

№32

"Еко Ре" ЕООД, гр. Мизия, бившо КЦХ, 

дейности по оползотворяване на 

биоотпадъци (Решение № ВР-39-

ПР/2014г. на РИОСВ-Враца)

38.21-

обработване и 

обезвреждане на 

неопасни 

отпадъци 

х х

ЕТ „Марчела Радойска-Гери 2002“, община Мизия, 

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 10

Транспортиране на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

ЕТ „МИЛЧО ЛАЗАРОВ М4“, област Враца, община 

Мизия, гр.Мизия , ул. „Васил Левски“ № 44

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

Община Мизия,  област Враца, община Мизия, 

гр.Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25 -27

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

“Текон Инвест” АД, гр. Велико Търново, ул. 

"Велики Преслав" № 4

“Текон Инвест” АД, гр. Мизия, 

площадка на бивш КЦХ, производство 

на тетрадки

17.29-

производство 

на др. изделия 

от хартия и 

картон

х х

Канализационна система и ПСОВ на с. Крушовица, 

гр.Мизия, ул. "Г. Димитров" №25-27 

Канализационна система и ПСОВ на с. 

Крушовица,събиране, отвеждане и 

пречистване    на отпадъчни води 

37.00-събиране, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчни води
х

Склад за РЗП-Крушовица Склад за РЗП-Крушовица, бивш 

стопански двор, съхранение на 

препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност

52.10-

складиране и 

съхраняване на 

товари и др.

х

ОБЩИНА МИЗИЯ



  „ЕКОСЕЙФ“ ООД, област София, община 

Столична,  гр. София, район Триадица, ул. „Христо 

Ботев“ № 28, ет. 4

Площадка № 2: местонахождение: с. 

Крушовица, област Враца, община 

Мизия, Склад с координати 23.869719 

/държавен склад/.                                

38.12-събиране 

на опасни 

отпадъци 38.22-

обработване и 

обезвреждане 

на опасно 

итпадъци

х

“Косаня” ЕООД, гр.Мизия, общ.Мизия , ул. "Г. 

Димитров" №29

търговец на дребно на бои "Косаня” 

ЕООД, гр.Мизия, общ.Мизия , ул. 

"Петър Атанасов" №15

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

„Нови 08”  ООД, гр. Мизия, ул. "П. Атанасов" №31 търговец на дребно на бои „Нови 08” 

ООД,  гр.Мизия, ул. "П. Атанасов" №31

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Стохи-Стоян Пировски”, гр.Мизия, ул. "Д. 

Чергарска" №14

търговец на дребно на бои ЕТ „Стохи-

Стоян Пировски” ул. "Петър Атанасов" 

№35

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „ММ Мирослав Лазаров”, гр.Мизия, ул. 

"Училищна" №6

търговец на дребно на бои „Лазаров 

агро 2015” ЕООД,  гр.Мизия, ул. „В. 

Левски” № 44, бл. „ДЗС”-партер

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

“Косаня” ЕООД,  гр. Мизия, ул. "Г. Димитров"№29 бензиностанция “Косаня” ЕООД, гр. 

Мизия, ул. "Врачанско шосе"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

“Фар петролиум” ЕООД,  гр. Мизия, ул. "Г. 

Димитров"№29

бензиностанция “Фар петролиум” 

ЕООД, с. Софрониево, ул. 

"Еделвайс"№12

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Логи 9" ООД, гр. Бяла Слатина, ул."Арда" №13 бензиностанция с. Липница, общ. 

Мизия

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

„Рубо Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия, ул. "Цанко 

Церковски" №39

търговец на дребно на бои "Рубо 

Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия , ул. 

"Александър Якимов" №45

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Параскевов и сие”,с. Крушовица, ул. "Минко 

Костадинов" №47

търговец на дребно на бои  

„Промострой 70” ЕООД, с. Крушовица, 

ул. "Минко Костадинов" №47

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Тихи 89-Ивалина Кирилова”, гр. Враца, ж.к. 

"Дъбника" бл.12, вх.А1 ет.7, ап.28

търговец на дребно на бои ЕТ „Тихи-

Даниел Трифонов”,с. Софрониево, общ. 

Мизия, ул. "Веслец" №2А

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

Община Мизия, гр.Мизия, ул."Георги Димитров" 

№25-27

Спряно от експлоатация Депо за БО в м-

ст "През ушите", гр.Мизия

39.00-

възстановяване 

и др. услуги по 

управление на 

отпадъците

х х

“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, "Индустриална зона “Яйца и птици” АД, гр. Мизия, 

инсталация за интензивно отглеждане 

на птици

01.47-

отглеждане на 

птици х х х

"Грауз-БГ" ЕООД,гр. София, ул. "Плиска" №1, ап.57  ферма за отглеждане на яребици и 

фазанив ПИ № 161087 и ПИ №161090, 

в землището на с.Липница

01.49-

отглеждане на 

други животни



"Ралица" ЕООД, гр.Враца, ул."Ген.Скобелев" №10, 

вх.б, ап.34

ВЕЦ “Ралица І” на р.Огоста, земл. 

с.Софрониево, производство на 

електроенергия (разрешително за 

водоползване)

35.11-

производство 

на ел. енергия х

Солар Цветкова 2010 ЕООД, гр. Козлодуй, ж.к. 2, бл. 

44, ет.7, ап.19 ПУП-ПРЗ за ПИ в местност Гладно 

поле", с. Софрониева за изграждане на 

ФВЦ

х

община Мизия Общ устройствен план х

“Коритата”-защитена местност, с.Софрониево, 

Община Мизия

“Коритата”-защитена местност, 

с.Софрониево, Община Мизия
х

“Данева могила”-защитена местност, с.Софрониево, 

Община Мизия

“Данева могила”-защитена местност, 

с.Софрониево, Община Мизия
х

Общинска администрация Мизия, гр. Мизия, ул. 

"Георги Димитров" № 25-27

Общинска администрация Мизия, гр. 

Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27 х

вековно дърво летен дъб, с. Липница, местност Тепето
х

вековно дърво летен дъб, с. Липница, местност 

Бързината
х

вековно дърво летен дъб, с. Липница, местност 

Бързината
х

вековно дърво летен дъб, с. Липница х

вековно дърво летен дъб, с. Софрониево, Данева 

могила
х

вековно дърво летен дъб, с. Софрониево, Лазаровци
х

вековно дърво летен дъб, с. Софрониево, Лазаровци
х

вековно дърво летен дъб, с. Софрониево, Лазаровци
х

вековно дърво летен дъб, с. Софрониево, Лазаровци
х

Любен Трифонов Карантийски, гр. Мизия летен дъб, гр. Мизия, в двора на Любен 

Трифонов Карантийски
х

Ивайло Ангелов, с. Софрониево, общ. Мизия
пункт за билки, с. Софрониево, ул. 

"Гаврил Генов" № 38
х

Маргарита Асенова, гр. Мизия
пункт за билки, гр. Мизия, ул. "9-ти 

септември" № 64
х

Ивайло Ангелов, с. Софрониево пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Софрониево, ул. "Пирин" № 19
х

Ивайло Ангелов, с. Софрониево пункт за изкупуване на охлюви, с. 

Софрониево, ул. "Гаврил Генов" № 38 х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, гр. 

Мизия, ул."Петър Атанасов" № 43
х

ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”, с. Борован ЕТ „Биоген – Пламен Иванов”, с. 

Малорад, мелница

10.61-

Производство 

на мелничарски 

продукти

х

"Христо Христов - 2018" ЕООД, с. Борован, общ. 

Борован, ул. "Опълченска" №22

"Христо Христов -  2008" ЕООД, 

площадка за изкупуване на ОЧЦМ в ПИ 

№252015, м-ст "Нешолец", земл. на с. 

Борован

46.77-търговия 

на едро с 

отпадъци и 

скрап

х х х х

"Андреев и Сие" ЕООД, с. Борован, общ. Борован, 

ул. "Дунав" №89

"Андреев и Сие" ЕООД, с. Борован, 

общ. Борован, УПИ №15-36, кв. 119 А, 

площадка за дейности с хартия и 

пластмаса

38.11-събиране 

на неопасни 

отпадъци
х х

Община Борован, област Враца, община Борован,      

с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт

х х

„Димитър Първанов” ЕООД, гр. Враца, бул. Никола 

Войводов" №36

цех за месопреработка „Димитър 

Първанов” ЕООД,  с. Малорад, общ. 

Борован, ул."Хр. Ботев" №30

10.11-

производство и 

преработка на 

месо

х х х

“Петрол” АД,, код 3110, гр. София,бул. "Черни 

връх"№43

Бензиностанция “Петрол” АД, с. 

Борован

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

ЕТ „Миро-98-Методи Стефанов-Станимир 

Мончовски", с. Борован, ул. "Ботева алея" №3 

търговец на дребно на бои ЕТ „Миро-98- 

Христо Методиев", с.Борован, ул. 

"Славко Ценов" -автобусна спирка

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „Шинто- Любомир Къчов Горановски”, гр. 

Враца, ул. "Петропавловска" №13А

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто- 

Любомир Къчов Горановски”, с. 

Малорад, общ. Борован, парка до 

кметството

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ОБЩИНА БОРОВАН



“Михаил Марковски – 07” ЕООД, с. Добролево, ул. 

"Шинтява" №3

търговец на дребно на бои “Михаил 

Марковски – 07” ЕООД, с. Добролево, 

общ. Борован, ул."Благой Монов"

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ"Валентин Петров - Варовик", с.Борован, ул."Р. 

Трифонов" №4

ЕТ"Валентин Петров - Варовик", 

с.Борован, цех за обработка на скални 

произведения

23.70-рязане, 

профилиране и 

обработване на 

строителни и 

декоративни 

скални 

материали

х

Цветослав Цонев Цветков, ул. "П.Гевезлийски" №8, 

с.Малорад, общ.Борован

Овчарник, кв.22Б, УПИ І по плана на 

с.Малорад, животновъдство

01.45-дребен 

рогат добитък

"Милето 67" ЕООД, ул."П.Р.Славейков" №21, 

с.Сираково, общ.Борован

 птицеферма с алтернативна с-ма за 

отглеждане на кокошки носачки в ПИ 

№077001, в земл. на с.Добролево

01.47-

отглеждане на 

домашни птици

ЕТ "Петър Бранков", гр. Враца, ул. "Страцин" №21 Изграждане на ФВЦ в с. Борован
х

“Борованска могила”-защитена местност, с. Оходен, 

с. Борован, Общини Враца и Борован

“Борованска могила”-защитена 

местност, с. Оходен, с. Борован, 

Общини Враца и Борован

х

вековно дърво летен дъб, с. Добролево, местност 

Клонето

Диана Николова Генова, гр.Враца, ул."Христанчо 

Матов"1, ап.2

орех, с. Добролево, ул."Благой 

Монов"33
х

вековно дърво цер "Бецинското дърво", с. Борован, 

местност Барата
х

вековно дърво цер "Стояново дърво", с. Малорад, 

местност Братовица
х

вековно дърво черница, с. Борован, в двора на 

ОУ"Св.Св. Кирил и Методий"
х

„Монолит” АД, гр. София, Район Овча Купел, ж.к. 

„Овча купел”, бл. 525, ет. 6, ап. 107

Склад за взривни материали в 

с.Манастирище

20.51-

производство 

на експлозиви

х

“Лечови” ООД,  с. Хайредин, ул. "Рила"№3 бензиностанция “Фар петролиум” 

ЕООД,  с. Хайредин, ул. "Георги 

Димитров"

7.30-търговия 

на дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали

х

"Димитринка Иванова" ЕООД, ул. "Д. Чергарска", 

№1, с. Хайредин, общ. Хайредин /бившо ЕТ „Ай Ви 

Джи-Иво Геров”/

търговец на дребно на бои "Димитринка 

Иванова" ЕООД, ул. "Д. Чергарска", 

№1, с. Хайредин, общ. Хайредин 

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

ЕТ „АДС- Ангел Стефанов” с. Михайлово, общ. 

Хайредин, ул. "Г. Димитров" №34

търговец на дребно на бои ЕТ „АДС- 

Ангел Стефанов” с. Михайлово, общ. 

Хайредин, ул. "Г. Димитров" №34

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

“Тозари” ЕООД, гр. Ботевград, ул. "Витоша" №20, 

вх.А, ет.6, ап.31

търговец на дребно на бои “Тозари” 

ЕООД, с. Рогозен, ул. "9-ти септември" 

№8

46.15-търговско 

посредничество 

с мебели, стоки 

за бита, 

железария и 

метални 

изделия

х

Община Хайредин

 област Враца, община Хайредин, с. Хайредин, ул. 

„Георги Димитров” № 135

транспорт на отпадъци 49.41-товарен 

автомобилен 

транспорт
х х

"МВЕЦ  БАНЯ"ООД, гр. Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ 

Обединител" №18А, ет.1, ап.2

МВЕЦ „Михайлово” на р.Огоста, земл. 

с. Манастирище, производство на 

електроенергия (разрешително за 

водоползване)

35.11-

производство 

на ел. енергия
х

"ЕЛЕНА БИЛД"ООД, гр.София, ул."Севастократор 

Калоян" № 49, район Витоша

МВЕЦ „Елена” на р. Огоста, земл. с. 

Хайредин, производство на 

електроенергия (разрешително за 

водоползване)попада в ЗЗ "Златията"

35.11-

производство 

на ел. енергия х

"РИМПЕВ И СИЕ"ООД, гр. Берковица, ул."КОМ" № 

20

ВЕЦ “Манастирище” на р.Огоста, земл. 

с.Манастирище, производство на 

електроенергия (Решение преценка 

ОВОС) 

35.11-

производство 

на ел. енергия
х

Данчо Коларски, с. Рогозен, общ. Хайредин

пункт за билки, с. Рогозен, ул. 

"Балканска" № 7 х

Кирил Горанов, с. Михайлово,общ. Хайредин билкозаготвителен пункт, с. Михайлово, 

ул. “П. Пенев” № 3 х

Общинска администрация Хайредин, с.Хайредин, 

ул. "Георги Димитров" № 135

Общинска администрация Хайредин, 

с.Хайредин, ул. "Георги Димитров" № 

135

х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН



вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

вековно дърво летен дъб,с.Манастирище, местност 

Горно и долно ливаде
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,с.Манастирище, пътя 

Монтана - Оряхово
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,с.Манастирище, пътя 

Монтана - Оряхово
х

ИА"Пътища", Областно пътно управление - Враца летен дъб,с.Михайлово, пътя Монтана - 

Оряхово
х

вековно дърво летен дъб "Джанголско дърво", с. 

Рогозен, местност Турските лъки
х

вековно дърво летен дъб "Вълчиновско дърво", с. 

Рогозен, местност Турските лъки
х

вековно дърво летен дъб "Драганово дърво", с. Рогозен, 

местност Високо поле
х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, 

с.Рогозен, ул."Балканска" № 7 х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, 

с.Манастирище, ул. "Хан Крум" № 25 х

Петър Цолов, гр.Враца пункт за изкупуване на охлюви, 

с.Михайлово, ул. "Мусала" № 4 х

BG0002053 “Врачански Балкан” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/ 

04.11.2008г на министъра на околната среда и 

водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).  

BG0002053 “Врачански Балкан” - Враца 

(зем. на с.Бели Извор, гр.Враца, 

с.Лютаджик, с.Згориград, с.Паволче, 

с.Челопек), Мездра (с.Очиндол, 

с.Елисейна, с.Зверино, с.Люти брод), 

Криводол (с.Краводер и с.Главаци)

х

BG0000332 “Карлуковски карст”  за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД-

788/29.10.2008г на МОСВ (обн. ДВ бр.105/2008г). 

 BG0000332 “Карлуковски карст” - 

Роман (с.Кунино, с.Камено поле, с. 

Долна Бешовица), Мездра (с. 

Г.Бешовица), Бяла Слатина (с. Драшан)

х

BG0002009 “Златията” за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на 

МОСВ (обн. ДВ бр.83/2008г). 

BG0002009 “Златията”  - Козлодуй (гр. 

Козлодуй, с.Крива бара, с. Бутан, с. 

Гложене, с. Хърлец), Хайредин 

(с.Хайредин, с. Манастирище, с. 

Михайлово)

х

BG0000166 “Врачански Балкан”  за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000166 “Врачански Балкан” - Враца 

(зем. на с.Бели Извор, гр.Враца, 

с.Лютаджик, с.Згориград, с.Паволче, 

с.Челопек), Мездра (с.Очиндол, 

с.Елисейна, с.Зверино, с.Люти брод), 

Криводол (с.Краводер и с.Главаци)

х

BG0001042 “Искърски пролом – Ржана”   за 

опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка със защитени 

зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на 

Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0001042 “Искърски пролом – Ржана”- 

Мездра ( Елисейна, Оселна, Игнатица, 

Зверино, Лютиброд, Люти дол, Зли дол)
х

BG0001014 “Карлуково” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена 

в списъка със защитени зони, приет с Решение 

№122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ 

бр.21/2007г.) 

BG0001014 “Карлуково”   - Роман 

(с.Кунино, с.Камено поле, с. Долна 

Бешовица, с.Радовене, с. Стояновци), 

Мездра (с. Г.Бешовица и с. Цаконица), 

Бяла Слатина (с. Драшан и с. Габъре)

х

BG0000374 “Бебреш”  за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена 

в списъка със защитени зони, приет с Решение 

№122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ 

бр.21/2007г.) 

BG0000374 “Бебреш” - Роман (с. Караш, 

с.Средни рът)

х

 BG0000594 “Божия мост- Понора”  за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

  “Божия мост- Понора” - Враца 

(земл.с.Чирен)

х

BG0000487 “Божите мостове” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000487 “Божите мостове” - Враца (с 

Лиляче)

х

BG0000334 “Остров”  за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена 

в списъка със защитени зони, приет с Решение 

№122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ 

бр.21/2007г.) 

BG0000334 “Остров”  - Оряхово (с. 

Лесковец, с. Селановци, с. Галово, с. 

Остров) х

BG0000527 “Козлодуй”  за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена 

в списъка със защитени зони, приет с Решение 

№122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ 

бр.21/2007г.) 

BG0000527 “Козлодуй”   - Козлодуй 

(гр.Козлодуй)

х
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 BG0000528 “Островска степ – Вадин” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000528 “Островска степ – Вадин” 

(за местообитанията) - Оряхово 

(с.Остров и с. Горни Вадин)
х

BG0000533 “Острови Козлодуй”  за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000533 “Острови Козлодуй”  - 

Козлодуй (гр.Козлодуй)

х

BG0000601 “Каленска пещера ”  за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000601 “Каленска пещера ”  - 

Мездра (с. Кален, с.Тишевица)

х

BG0000614 “Река Огоста”  за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000614 “Река Огоста”  - Козлодуй 

(с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива 

бара), Мизия (гр. Мизия, с. 

Софрониево), Оряхово (гр.Оряхово)

х

BG0000593 „Билерниците” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет 

с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет 

(обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000593 „Билерниците”  - Криводол 

(с. Ботуня)

х

BG0000508 “Река Скът”  за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена 

в списъка със защитени зони, приет с Решение 

№122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ 

бр.21/2007г.) 

BG0000508 “Река Скът”  - Мизия (с. 

Сараево, гр. Мизия, с. Войводово, с. 

Крушовица, с. Липница), Бяла Слатина 

(с. Галиче, с. Алтимир, с.Търнава)

х

BG0000517 „Портитовци – Владимирово”  за 

опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка със защитени 

зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на 

Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) 

BG0000517 „Портитовци – 

Владимирово” - Криводол 

(с.Градешница)
х

общ брой обекти

Общ брой обекти: 970бр.

Планирани за контрол през 2020г. : 355 бр.

От тях:

Забележка: 

Със знак „х” се отбелязва по кои закони се контролират от РИОСВ обектите.

Комплексни проверки ще бъдат извършени на 67 бр. обекта .

90  бр. подлежат на контрол по 2 и повече компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат


	РИОСВ - Враца е административна структура към Министъра на околната среда и водите, имаща за цел да осигури провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво за област Враца.
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