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Текстова част 

1. Обхват на плана 

1.1. Период от време и географска област 

Планът за контролната дейност на РИОСВ – Хасково обхваща периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. 

РИОСВ - Хасково осъществява контрол и мониторинг на околната среда на територията 

на Хасковска и Кърджалийска области, с изключение на общ. Ардино, обл. Кърджали. През 

2018 г. в териториалния обхват на инспекцията бе включена и общ. Тополовград, обл. Хасково, 

с което общата контролирана от РИОСВ-Хасково площ се увеличи на 5525 км² .  

В географско отношение контролираната територия е твърде разнообразна като релеф, 

включващ части от Горнотракийската низина, Източни Родопи и Сакар планина и долните 

течения на р. Марица, р. Арда и р. Тунджа.  

Област Хасково е разположена в централната част на Южна България. Тя включва 261 

населени места, организирани в 11 общини. Населението на територията е 231 276 души. 

Северната и централната й част е заета от Горнотракийската низина и се характеризира с 

обширни приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват 

интензивното използване на селскостопанските площи. Водните ресурси на територията се 

формират главно от оттока на р. Марица и нейните притоци р. Харманлийска, р. Банска и др. 

На юг обширна част от областта е заета от ниските разклонения на Източните Родопи и 

западните склонове на Сакар планина. Източните Родопи са една уникална територия, 

отличаваща се с богат растителен и животински свят. Силното средиземноморско влияние, 

геоложкото минало на планината и особеностите на местния бит и култура са спомогнали за 

формирането и съхраняването на разнообразни хабитати, а това е довело до изключително 

високо биологично разнообразие. В района има 56 защитени територии, от които 1 поддържан 

резерват, 24 защитени местности и 31 природни забележителности. В същия териториален 

обхват се включват цели или части от 26 защитени зони /ЗЗ/ от Екологичната мрежа НАТУРА-

2000, от които 14 защитени зони за опазване на природни местообитания и на дивата флора и 

фауна и 12 защитени зони за опазване  на дивите птици. В област Хасково има обявени 188 бр.  

вековни и забележителни дървета. В близост до тях няма големи промишлени обекти.  
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Големи пространства от тези планински области са покрити с бедни скелетни почви и са 

обезлесени. В областта са разкрити и се експлоатират находища на полиметални 

златосъдържащи руди, на нерудни полезни изкопаеми – варовик, мрамор и глина. Добивът на 

оловно-цинкови руди е ликвидиран, но в някои райони все още оказва негативно въздействие 

върху околната среда. Природните и географски дадености на областта са обусловили 

развитието на производството на азотни торове, машиностроенето, хранително-вкусовата и 

други промишлености, дърводобивът и дървообработващата промишленост, шивашката и 

трикотажна промишленост. Хранителновкусовата промишленост е представена от 

хлебопроизводство, сладкарство, месодобивни и месопреработвателни предприятия, 

пивопроизводство, млекопреработване, тютюнева и консервна промишленост. В последните 

години развитие получиха винопроизводството, на животновъдството (най-вече на крави и 

патици) и др. През 2017 г. започна производствена дейност за асемблиране на кабелни 

инсталации за автомобилната индустрия, през 2018 г. бе завършен завод за фарове, стартира 

предприятие за дантели и др. Най-голям индустриален център е гр.Димитровград, където са 

съсредоточени обекти на енергетиката, химическата и добивната промишленост. 

В контролираната част от област Кърджали живеят 139 928 души. Тя обхваща 418 

населени места в 6 общини – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и 

Кирково. Контролираният район заема по-голямата част от Източните Родопи. Релефът е 

предимно планински и полупланински. Теренът на областта се прорязва от горното и средното 

течение на р. Арда, заедно с нейните притоци р. Върбица, р. Крумовица и р. Перперек. По 

долините на тези реки са най-плодородните земи и най-големите селища. На р. Арда са 

изградени три от най-големите язовири в страната - яз. ,,Кърджали“, яз. ,,Студен кладенец“ и 

яз. ,,Ивайловград“. Районът се характеризира с богатото разнообразие на растителния и 

животински свят. Срещат се редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на 

България, ендемити и реликти и изобилие от ценни лечебни растения. Обявени са 37 защитени 

територии, в т.ч. резерват ,,Вълчи дол”, 3 поддържани резервата, 14 защитени местности и 19 

природни забележителности. В същия териториален обхват се включват цели или части от 12 

защитени зони /ЗЗ/ по НАТУРА-2000, от които 7 защитени зони за опазване на природни 

местообитания и на дивата флора и фауна и 5 защитени зони за опазване на дивите птици. В 

област Кърджали има обявени 16 бр. вековни и забележителни дървета. Върху тях не се оказва 

натиск от близко разположени големи промишлени обекти.  

Икономиката на областта се определя от добива и преработката на минерални суровини, 

на полиметални руди (производство на благородни метали), металообработването, 

машиностроенето, текстилната промишленост, дървопреработването, мебелната индустрия, 

хранително-вкусовите предприятия и животновъдството. Прекратени са добивът и 

преработката на оловно-цинкови руди, но се разраства производството на пластмасови и 

каучукови елементи за автомобилната промишленост в Кърджали и Крумовград, както и на 

съпътстващи производства. През 2019г стартира и експлоатацията на Обогатителна фабрика 

за преработка на златосъдържащи руди от участък "Ада тепе", общ. Крумовград. В Кърджали 

работи нов месокомбинат, в ход е реализирането на проект за изграждането на нов цинков 

завод на площадката на ОЦК. 
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1.2 Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна 

структура 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково е административна 

структура към Министъра на околната среда и водите, която провежда държавната политика 

по опазване на околната среда на регионално равнище.  

Задачите, компетенциите и задълженията се определят от Правилник за устройство и 

дейността на РИОСВ. При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, 

информационни и контролни функции: 

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва 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 в тази област чрез: 

 участие в държавни, регионални, областни, общински и междуведомствени комисии, 

програмни, експертни и технически съвети; 

 произнасяне, утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания 

по околна среда на общински програми, планове за действие, оперативни планове за 

действие, проекти на актове и др.; 

 процедиране на проекти на планове за управление на защитени зони и възлагане и 

процедиране на проекти на планове за управление на защитени територии; 

разработване и/или участие в проекти, финансирани по оперативни програми, и др.; 

 поддържащи и възстановителни дейности в защитени територии - изключителна 

държавна собственост, съгласно ЗЗТ и плановете за управление. 

     Информационните функции  на РИОСВ  са свързани с дейности по: 

 предоставяне на информация, свързана с дейността на инспекцията на обществеността, 

вкл. и на средствата за масово осведомяване; 

 повишаване на териториално ниво на общественото съзнание и култура в областта на 

околната среда; 
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 поддържане на регистри и бази данни и достъп чрез интернет страницата на РИОСВ на 

електронни бази данни/регистри съгласно изискванията на ЗООС и специалните 

закони. 

Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и 

последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните и административните актове, 

регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които им 

въздействат. 

Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и 

факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите 

нормативни актове, включително и чрез издаване на решения, регистрационни документи, 

удостоверения, преценки, разрешителни, писмени становища, съгласуване на планове и 

проекти. 

При осъществяване на функциите по текущ и последващ контрол в съответствие с 

изискванията на законодателството по опазване на околната среда РИОСВ извършва 

самостоятелни и/или съвместни проверки "на място" и по документи, свързани с: 

опазване чистотата на атмосферния въздух и контрол на веществата, които нарушават 

озоновия слой, и флуорсъдържащите парникови газове; опазване на водите от замърсяване; 

опазване на почвите и земните недра;  управление на отпадъците, опазване на биологичното 

разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа, както и устойчивото ползване 

на биологичните ресурси, реализация на устройствените планове и на инвестиционните 

проекти в селищните и извънселищните територии и зоните им на влияние; управление на 

опасни химични вещества и смеси, контрол на риска от големи аварии, контрол на 

промишленото замърсяване; промишлените източници на шум; генетично модифицираните 

организми (ГМО) в контролирани условия и освобождаването им в околната среда. 

При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и 

последващ контрол длъжностните лица от РИОСВ съставят предупредителни и констативни 

протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, 

изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от 

представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;  съставят 

актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им 

компетентност, налагат принудителни административни мерки. 

Организационна структура – обхват 

РИОСВ – Хасково е регионално поделение на МОСВ, създадена в съответствие с 

Правилника за устройството и дейността на  РИОСВ (ДВ бр.103/2011г). Численият състав на 

инспекцията към момента е 37 души, в т.ч. директор, обща администрация 9 бр. и 

специализирана – 27 бр. Общата администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на директора на РИОСВ, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното 

обслужване. Специализираната администрация се състои от две дирекции - ,,Контрол на 

околната среда” и ,,Превантивна дейност”.   
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Специализирана администрация: 

 

Дирекция “Контрол на 

околната среда” -16 щатни.бр. 

 

Направление “Опазване 

чистотата на атмосферния 

въздух и вредни физични 

фактори” – 3 щ.бр. 

 

Направление “Опазване на 

водите”- 2 щ.бр. 

 

Направление “Управление на 

отпадъците и опазване на 

почвите” – 8 щ.бр. 

 

Направление “Комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването (КПКЗ), 

екологична отговорност и 

доброволни ангажименти” – 1 

щ.бр. 

 

Направление “Опасни химични 

вещества и контрол на риска 

от големи аварии с опасни 

химични вещества” – 1 щ.бр. 

Обща администрация: 

Дирекция 

“Административни, 

финансови и правни 

дейности” -9 щ.бр. 

Дирекция “Превантивна 

дейност” - 11 щ.бр. 

 

Направление “Екологична 

оценка (ЕО) и оценка на 

въздействието върху 

околната среда (ОВОС)” – 

4 щ.бр. 

 

Направление “Биологично 

разнообразие, защитени 

територии и зони”- 5 

щ.бр. 

 

Направление 

“Специализирани 

регистри” – 1 щ. бр. 

Директор  

на РИОСВ - Хасково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. Мисия и цели на РИОСВ 

Мисията на РИОСВ, както и поставените цели за 2021г. основно са насочени към опазване и 

подобряване качеството на околната среда, поддържане разнообразието на живата природа, 

устойчиво ползване на природните богатства и ресурси в областа, за осигуряване здравословна 

околна среда и по-добро качество на живот за населението.  

 Основните цели през 2021 год., заложени в настоящия план, са съобразени с политиките 

в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда и са 

насочени/ориентирани  към: 

 По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 

Целта ще бъде постигната чрез: 

 засилен контрол по изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към 

общинските програми по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в 

общините Хасково, Димитровград и Кърджали. Основният фокус, ще бъде насочен към 

Община Хасково за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми единствена засега община с превишения над ПСК за година; 
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 предотвратяване или ограничаване на вредните емисии, изпускани в атмосферния 

въздух от неподвижни източници; 

 контрол употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване 

емисиите на флуорирани парникови газове; 

 опазване и подобряване качеството на повърхностните води, постигане и поддържане 

на добро екологично състояние на водните тела; 

 опазване и предотвратяване замърсяването на почвите; 

 намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от производството и   

употребата на химични вещества и смеси; 

 засилен контрол за чистотата на населените места, землища на населени места, 

републиканска и общинска пътна мрежа; 

 контрол върху източниците на шум в околната среда. 

 Насърчаване на устойчивото потребление и производство 

Целта е дългосрочна и ще бъде постигната чрез  устойчиво управление на отпадъците.  

Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на 

отпадъците, насърчаване на повторната им употреба, оползотворяване чрез 

рециклиране,  и намаляване на депонирането . 

Изпълнението на целта ще доведе до ограничаване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и устойчиво развитие чрез 

предотвратяване на образуването им.  

 Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 

Целта е дългосрочна и ще бъде постигната чрез устойчиво управление на биологичното 

разнообразие, опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение 

от Националната екологична мрежа и извън нея.  

Чрез повишаване ефективността на контролната дейност очакваният екологичен 

резултат е предотвратяване и ограничаване загубата на биологично разнообразие в 

региона чрез укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и 

генетичните им ресурси. 

 Ограничаване въздействието върху компонентите и факторите на околната 

среда при реализацията на нови обекти 

 Целта е дългосрочна и ще бъде постигната чрез: 

 провеждането на процедурите по ОВОС и ЕО в съответствие с последните изменения 

в глава VI наЗООС, измененията в Наредбата по ОВОС и Наредбата по ЕО; 

 прозрачност по отношение на  провежданите процедури на различните етапи чрез 

обявяване на интернет страницата на инспекцията, вкл. поддържане на публичните 

регистри по ОВОС и ЕО; 

 контрол на място и по документи на инвестиционните предложения, за които има 

издадени решения по ОВОС/ЕО и решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС/ЕО, съобразно изискванията на нормативната уредба по околна 

среда;  

 проверки по доклади за наблюдение и контрол при прилагането на Общи устройствени 

планове, за които има издадени Становища по Екологична оценка за съгласуване на 

съответните планове. 

 Повишаване на съзнанието и екологичната култура на населението в сферата на 

околната среда, осигуряване на по-качествена информация за околната среда 

Дългосрочна цел на РИОСВ-Хасково свързана с организиране на мероприятия и 

кампании насочени към насърчаване на личната отговорност на всеки за опазването на 

природата, включително повишаване на използването на електронните средства за достъп до 

информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения. 

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 
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Приоритетите при планиране на контролната дейност на РИОСВ – Хасково и през 2021 

г. ще продължат да следват приоритетите, изведени в националните политики, провеждани на 

местно ниво. 

Политика: Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на 

атмосферния въздух в населените места  

Приоритети:  

 Достигане и поддържане на нормите, съгласно изискванията на законодателството по 

отношение на ФПЧ и серен диоксид на контролираната територия. И през 2021г. ще бъде 

приоритет упражняване на контрол по изпълнение на заложените мерки в Плановете за 

действие към общинските програми на Хасково, Кърджали и Димитровград, ще се вземат 

строги мерки при нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 

 Намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, прекратяване употребата 

на вещества, които нарушават озоновия слой и тяхното извеждане от употреба. Планират се 

проверки на оператори, дистрибутори и ползватели на флуорсъдържащи парникови газове за 

спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009  и на Регламент (ЕС) № 517/2014. 

Политика: Оценка, управление и опазване на водите  

Приоритети:  

  Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху 

повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за интегрирано управление. 

Постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на всички 

води на територията на страната чрез намаляване замърсяването с отпадъчни води от битови 

и промишлени източници. За тази цел се контролират емитерите на отпадъчни води, като 

приоритет ще са обектите с най-голям замърсяващ товар; формиращи емисии на приоритетни 

и приоритетно опасни вещества и специфични замърсители; формиращи замърсени 

биоразградими промишлени отпадъчни води; заустващи отпадъчни води във водни тела със 

състояние по-лошо от добро. 

Политика: Устойчиво управление на отпадъците - интегрирана система за управление на 

отпадъците и опазване на почвите 

Приоритети:  

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез извършаване на строк контрол 

при доизграждането на регионалните депа за битови отпадъци, както и поетапна рекултивация 

на общинските депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Ще продължат мерките за 

ускоряване изграждането на Клетка 2 на РЦУО – Кърджали, необходимо е финансиране на 

рекултивацията на старото депо на община Любимец. 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез доразвиване на 

системи за разделно събиране, изграждане на съоръжения за третиране на цялото количество 

генерирани отпадъци – ще се контролират всички Общини за изпълнение на задълженията за 

разделно събиране на биоразградими отпадъци, опаковки, опасни отпадъци от домакинствата, 

едрогабаритни отпадъци, предварително третиране на отпадъците преди депониране и др., 

въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация. 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, 

транспортиране и третиране на отпадъците, за целта ще се контролират лицата, образуващи 

производствени и опасни отпадъци от дейността си, както и лицата, притежаващи разрешение 

и/или регистрационен документ за дейности с отпадъци за спазване на нормативните 

изисквания, в т. ч. и извършващи внос или износ на отпадъци по реда на Регламент (ЕО) 

1013/2006. 
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Политика: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и 

генетичните им ресурси 

Приоритети:  

 Ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално 

значение в Националната екологична мрежа и извън нея, резулатаът ще се постигне чрез 

осъществяване на засилен контрол при реализацията на инвестиционни предложения за 

спазване на условията, поставени в решения по ОС както и решения по ОВОС. Засилен 

контрол на режимите, въведени със заповедите за обявяване на защитените зони; на защитени 

територии по отношение на стопанисването и опазването им. 

  Обезпечаване съхранението, укрепването и възстановяването на екосистеми, 

местообитания, видове и генетичен материал в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково 

чрез изпълнение на плана по ПУДООС, в който са заложени дейности от плановете за 

управление на резерват ,,Вълчи дол“ и поддържани резервати ,,Борака“, ,,Боровец“, ,,Женда“ 

и ,,Чамлъка“.  

Политика: Подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестиционната активност чрез 

намаляване на административни и финансови тежести за бизнеса 

 Подобряване на процеса по предоставяне на административни услуги в РИОСВ-Хасково, 

чрез въвеждане на методология за усъвършенстване на работните процеси и следване на 

добрите практики.  

 Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в 

РИОСВ-Хасково чрез реализиране на нов портал  за заявяване на  електронни 

административни услуги и внедряването му в официалната страница на РИОСВ Хасково. 

Очакван резултат - улесняване на достъпа на граждани и  бизнес до предлаганите от РИОСВ-

Хасково услуги. 

 Улесняване на достъпа до обществена информация и публични регистри, предоставяни на 

интернет страницата на РИОСВ-Хасково, чрез надграждане на функционалността и 

привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно 

достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения. Достъпността подкрепя цифровото 

приобщаване на хората с увреждания, както и на възрастни хора, и е от полза за всички 

останали. 

Политика Усъвършенстване на контрола и повишаване на общественото съзнание и култура по 

въпросите на околната среда 

 Улесняване на достъпа до обществена информация и публични регистри, предоставяни на 

интернет страницата на РИОСВ-Хасково, чрез надграждане на функционалността и 

привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно 

достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения. Достъпността подкрепя цифровото 

приобщаване на хората с увреждания, както и на възрастни хора, и е от полза за всички 

останали; 

 Повишаване на екологичното съзнание на обществото чрез провеждане на инфомационно-

образователни кампании, свързани с отбелязването на национални и международни дати за 

опазването на околната среда. 

Законодателство 

През 2020 г. са направени законодателни промени в следните нормативни актове: 

• Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на 

документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите 

на флуорсъдържащи парникови газове. Промените са свързани с намаляване на 
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административната тежест при издаване на документи за правоспособност на физическите 

лица, извършващи дейности по наредбата и определяне на изискванията към информационна 

система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. 

• Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Извършените 

промени са свързани с опростяване и привеждане в съответствие с Административно-

процесуалния кодекс услуги за бизнеса в областта на законодателството по опазване чистотата 

на атмосферния въздух. 

• Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. 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. Целта на промените е привеждане 

на административни услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха 

в съответствие с АПК и отмяна на неактуални разпоредби. 

• Закон за защита от шума в околната среда. С промените ще се постигане съответствие 

на нормативната уредба на национално ниво спрямо европейското.  

• Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Въведоха се задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на 

отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които 

не се изисква нотификация, да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по 

електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по 

Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12. В случаите на превози 

на отпадъци от хартия и картон  или на пластмасови отпадъци заедно с Приложение VII на 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по 

електронна поща не по-късно от деня на натоварване и декларация по образец с която 

декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, 

примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка. С 

въвеждането на задължителното предварително информиране за предстоящ трансграничен 

превоз на отпадъци се създава възможност за своевременен и ефективен контрол на 

съответния превоз. 

•  Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 

(ЗОПОЕЩ) обн., ДВ, бр. 43/2008г., посл. изм. и доп. бр. 96/2020г.; Промените са с цел 

осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 

5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в 

рамките на законодателството, свързано с околната среда и с цел избягване на противоречия 

в нормативната уредба на европейско и национално ниво. Измененията са свързани със 

задълженията на България за докладване на екологични щети пред Европейската комисия 

(ЕК). Прецизират се информацията и данните, които страната ни ще предоставя на ЕК. 

Определят се и следващите периоди на докладване, а именно до 30.04.2022 г. и на всеки пет 

години след това. С промените в ЗОПОЕЩ се прецизира контролът при изпълнение на мерки 

за предотвратяване на непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за 

отстраняване на екологични щети. 

• Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по 

Приложение №1 към чл.З, т.1 от ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 109/2008г., поел. изм. и доп., бр. 

108/2020г. Промените са във връзка с отстраняване на несъответствие между чл.15, ал.1 от 

ЗОПОЕЩ и чл.2, ал.1 от Наредбата и подобряване на прилагането на процедурите, предвидени 

в закона - оправомощаване на лица от министъра на околната среда и водите за даване на 

указания, съобразно чл.6, ал.3 от Наредбата; начина на депозиране и вида на декларация за 

достоверност на данните по чл.6, ал.4 от Наредбата от операторите по чл.17 от ЗОПОЕЩ; 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136235585&dbId=0&refId=27406575
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136235585&dbId=0&refId=27406576
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136235585&dbId=0&refId=27406579
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136235585&dbId=0&refId=27406579
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изпълнението на задълженията на длъжностните лица по чл.2, ал.1 от Наредбата, предвид 

разпоредбата за предоставяне от органите на изпълнителната власт по чл.16 от ЗОПОЕЩ само 

на интернет адреса, на който е налична информацията по чл.4 от Наредбата, съгласно чл.7, 

ал.1 от същата, респ. разпоредбата за неуведомяване по чл.8, ал.1 от Наредбата. 

2. Околна среда, дейности и инсталации 

2.1 Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 

Основен екологичен проблем на територията на РИОСВ - Хасково по отношение на  

атмосферния въздух са наднормените нива на фини прахови частици, отчетени от ръчния  

пункт „РИОСВ - Хасково” и автоматичните станции АИС „Раковски” и АИС „Студен 

кладенец”, следящи качеството на атмосферния въздух в Хасково, Димитровград и Кърджали. 

В резултат от изпълнението на мерките и планираните мероприятия от Програмите за 

КАВ на Общините Димитровград и Кърджали през 2019 и 2020 г. са постигнати нормативните 

изисквания -  броят на превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 от 50 µg/m3 за 

Димитровград и Кърджали е по-малък от допустимите 35 бр./г, като и средногодишната 

концентрация на ФПЧ10 е под 40 µg/m3. Под нормата е и средногодишната концентрации на 

ФПЧ10 в Хасково – 34,29 µg/m3, но превишенията на средноденонощната норма от 50 µg/m3 са 

нарастнали и са над допустимите 57 бр. Системният контрол на РИОСВ-Хасково за 

изпълнението на предвидените мерки и мероприятия от Общините ще продължи и през 2021 

г., с приоритет проследяването на планираните мерки от Община Хасково. 

Най - значим източник на замърсяване на повърхностните води продължават да са 

непречистените отпадъчни води от канализационните системи на населените места. На 

територията, контролирана от РИОСВ - Хасково все още не е изградена ГПСОВ за гр. 

Харманли, който е с над 10000 екв. жители и за Любимец, Симеоновград, Крумовград и 

Ивайловград и Тополовград, чието население е между 2000 и 10000 жители. По - голямата част 

от формираните отпадъчни води от гр. Кърджали не постъпват в ГПСОВ поради разрушения 

дюкер, отвеждащ водите от десен бряг на р. Арда, но финансиране вече е осигурено и е открита 

процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строителството. РИОСВ - Хасково ще подпомага 

общинските администрации при действията им за осигуряване на финансиране за изграждане 

на ГПСОВ. 

Едно от водните тела в лошо екологично състояние на територията  на РИОСВ – Хасково 

е р. Банска. В резултат на системния контрол на ПСОВ на ,,Каменица“ АД и на животновъдни 

и други обекти покрай притока Терс дере постъпващо в р. Банска, през 2020г. за пръв път не е 

постъпил сигнал за наличие на умряла риба или замърсяване на р. Банска.  

На територията на инспекцията остават шест депа за производствени и опасни отпадъци 

с преустановена експлоатация, които не отговарят на нормативните изисквания –два 

сгуроотвала на „ТЕЦ Марица 3“АД, Димитровград и  четири ,,временни“ депа за опасни 

отпадъци на бившия ОЦК Кърджали. В резултат на системния контрол през годините са  

закрити депата с преустановена експлоатация на ,,Неохим“АД  - „Депо за отпадъци от 

дестилация на МЕА“, „Депо за производствени отпадъци – Черногорово” и „Депо за утайки от 

пречистване на отпадъчни води“. Получени са съответните разрешения за ползване на 

обектите съгласно ЗУТ. Наличните количества производствени отпадъци от „Депо за 

отпадъци от филтруване на магнезиева добавка“ са изгребани и предепонирани в клетка за 

неопасни отпадъци на новото Депо за производствени и опасни отпадъци на дружеството. 

Извършено е почистване на бетонираната площадка. 

ТЕЦ,,Марица 3“АД втора поредна година няма работни часове, а от 31.07.20 г не 

изпълнява и договор за студен резерв, поради което отново не отчита съществен напредък при 

изпълнение на дейностите по техническа рекултивация на сгуроотвалите. Ежегодният контрол 

на сгуроотвалите за изпълнение на мерките ще продължи с предприемане на 
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административно-наказателни мерки. Разположените на площадката на ОЦК депа 

продължават да са източник на значително замърсяване с неорганизирани емисии на въздуха 

в района, замърсяват почвите, а и водите на съседния яз.„Студен кладенец”. През 2020 г. на 

МЕЕС е приет Работен проект за обект „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци на ОЦК АД, гр. Кърджали и „Хармони 2012“ ЕООД“.  

Поради запълване на разрешения капацитет на единствената изградена клетка на 

„Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Кърджали, Ардино, 

Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене“ в землищата на 

с.Вишеград и с.Островец, е наложена преустановителна принудителна административна 

мярка на Община Кърджали – оператор на депото, с която се спират дейностите по 

експлоатацията на Клетка №1. Предприетите действия от страна на Община Кърджали до 

момента са: проведена е обществена поръчка, със сключен договор за проектиране, 

строителство и авторски надзор на клетки 2 и 3 на РЦУО – Кърджали.  РИОСВ Хасково, ще 

съдейства административно, чрез законоустановените процедури за по-бързо стартиране 

изграждането на втора клетка от „Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо 

общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и 

Черноочене“. 

Предвид големите площи на защитените зони, попадащи в обхвата на РИОСВ- Хасково 

е невъзможно същите да бъдат обхванати териториално и времево от наличните служители. С 

цел ограничаване на проблемите в направлението се работи в следните насоки: 

- при изготвянето на плана за контролната дейност се включват почти всички ППП/ИП, 

за които са проведени процедури по Наредбата за ОС, като по този начи се конролират, както 

поставените в решенията конкретни условия за намаляване на въздействието на ППП/ИП 

върху зоните, така и за спазване на режимите и забраните, поставени в заповедите за обявяване 

им (заложени са 32 бр.проверки за 2021г.);  

- чрез провеждане на процедури по ОС се ограничават нарушенията на забраните, 

определени в заповедите за обявяване на защитените зони и се поставят условия за намаляване 

на въздействието на ППП/ИП върху зоните (през 2020г. са издадени 52 бр. решения по чл. 31 

от ЗБР, от които поради недопустимост спрямо забраните в заповедите за обявяване на зоните 

са прекратени 8 бр. преписки); 

- своевременно се реагира на всички подадени сигнали за нарушения в защитени зони от 

Натура 2000 (за 2020 г. постъпиха 6 сигнала, за два от които са съставени АУАН, а останалите 

4 бяха неоснователни); 

- осъществява се ефективна комуникация с ДФЗ, с цел предоставяне на документация за 

установени от тях нарушения в защитени зони от Натура 2000 (през 2020г. са ни предоставени  

13 бр. доклади за проверки на място от ДФЗ за установени от тях нарушения, въз основа на 

които са съставени 13 бр. АУАН); 

- популяризиране сред местните общности на новия подход за управление на защитените 

зони (през 2020г. участие в организирането и представянето на темите в първо регионално 

събитие за област Хасково и област Кърджали с тенденция през 2021г. срещите да продължат). 

2.2. Контролирани дейности 

Oсновните дейности, заложени за контрол от РИОСВ - Хасково са в сферата на: 

Химическа промишленост, Производство на топло и ел.енергия, Депа за неопасни отпадъци 

Дървопреработване, Хранително-вкусова промишленост. 

Съобразно изискванията, регламентирани в ЗООС, специализираните закони и 

подзаконовите нормативни документи ще бъде осъществен  превантивен, текущ и последващ 

контрол: 

 на инсталации с издадени комплексни разрешителни по реда на Глава седма на ЗООС. 

Планирани са проверки и на оператори извършващи дейности по Приложение №1 към 
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чл.3 т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети; 

 на предприятия/съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал, 

съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС; 

 по компонент атмосферен въздух ще се осъществи контрол за ефективността на 

работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове чрез извършване на 

емисионни измервания съвместно с РЛ Хасково към ИАОС-София; контрол на 

дистрибутори и ползватели на флуорсъдържащи парникови газове; контрол на 

предвидените мерки в общинските програми за управление качеството на атмосферния 

въздух; 

 по компонент води контрол ще бъде осъществен на обекти, формиращи отпадъчни води 

и заустващи във водни обекти включени в “Информационната система за разрешителни и 

мониторинг при управление на водите”, съгласно утвърден от на министъра на околната 

среда и водите списък.  Веднъж  годишно емисионен контрол ще бъде осъществен на  

канализационните системи без изградени пречиствателни станции и обектите със сезонен 

режим на работа. 

 на инсталации и съоръжения  източници на  шум в околната среда с цел спазване на 

определените гранични стойности за нива на шум в съответствие с изискванията на Закона 

за защита от шума. На 6 бр. обекти са планирани контролни измервания на шум, 

излъчван в околната среда по предварително изготвен и съгласуван с ИАОС годишен 

график; 

 на обекти по отношение на съответствието им с условията и реда за производство и 

употреба на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия; контрол по  

изпълнение на изискванията за регистрация на химични вещества, съгласно Регламент 

(EО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 

на химикали (REACH); 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. 

 по фактор отпадъци контрол ще се извърши: 

 на обекти за съответствие с издадени разрешения и регистрационни документи за 

третиране и транспортиране на отпадъци, търговци и брокери; лечебни и здравни 

заведения; търговски обекти; 

 на обекти по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци; 

 обекти в които се събират и третират ИУГ, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, 

ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 обекти за третиране на отпадъчните потоци: отпадъци от винопроизводството, дрехи 

втора употреба и текстилни отпадъци и др.; 

 изпълнение на заповедите по чл. 59, ал. 2 от ЗУО за всеки МРО; 

 лица, пускащи на пазара опаковани стоки; 

 ПСОВ; 

 за чистотата на общинската пътна мрежа, републиканската пътна мрежа, населените 

места и землищата на населените места; 

 изпълнение задълженията на кметовете  на общините по чл. 19, ал. 3 от ЗУО; 

 нерекултивираните общински депа за отпадъци; 

 претоварните станции за отпадъци; 

- инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци; 

 по компонент почви е планиран контрол на складове и Б-Б кубове за съхранение на 

негодни и забранени продукти за растителна защита, съгласно одобрен график за 

мониторинг на почви от ИАОС-София.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:60:32006R1907:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:60:32006R1907:BG:PDF
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2.3. Контролирани инсталации 

На територията на РИОСВ-Хасково са разположени 18 бр. площадки, за които са 

издадени КР.  

С най-голяма сложност и степен на риск са обектите в гр.Димитровград  - площадка „А“ 

на „Неохим“АД и в гр.Кърджали – „Горубсо-Кърджали“АД и площадката на „Хармони 

2012”ЕООД (бивша площадка на ОЦК). От 01.08.2020 г. ТЕЦ „Марица 3“АД, Димитровград - 

горивна инсталация е в престой. 

През 2019г. в ИАОС е подадено заявление за издаване на ново КР за птицеферма, 

намираща се в с.Глухар, община Кърджали. Обектът попада в приложение № 4 от ЗООС след 

сливане на две фирми с дейност – отглеждане на кокошки – носачки. 

2.3.1.Въздействие върху околната среда и дейност  

Повечето контролирани инсталации с издадени КР и инсталации с одобрен актуализиран 

Доклад за безопасност са с висок риск по отношение въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве. 

 ТЕЦ,,Марица 3”АД, Димитровград - висок риск при работа. От 01.08.20 г. няма 

договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор и централата е в 

престой. 

 ТЕЦ,,Марица 3”АД, Димитровград, - Депа за неопасни производствени отпадъци 

„Горен бюк” и „Галдушки ливади” - висок риск. Депата за неопасни производствени 

отпадъци не са изградени (изградена е само една площадка за временно съхранение 

на отпадъци от сгуропепелоизвоза от работата на горивната инсталация). Възможно 

въздействие върху качеството и чистотата на атмосферния въздух на гр.Димитровград 

и околните села по отношение замърсяване с неорганизирани прахови емисии.  

 „Неохим” АД, площадка А - висок риск. Възможно въздействие върху качеството и 

чистотата на атмосферния въздух на гр.Димитровград и околните села по отношение 

замърсяване с азотни оксиди, прахови емисии, амоняк. ,,Неохим“АД, Димитровград 

продължава да изпуска отпадъчни води с наднормени замърсявания, което се отразява 

на състоянието на приемника р.Марица. Поради производството и съхранението на 

големи количества опасни химични вещества, инсталацията е класифицирана и се 

проверява като обект ,,с висок  рисков потенциал“. През 2019г е взето решение за 

прекратяване на дейността на участък „Леярен“, включващ електродъгова и 

индукционна пещи и за извеждане от експлоатация на част от инсталацията 

„Производство на формалин“. 

 „Неохим” АД, площадка Б, производство на пластмаси и полиамиди – нисък риск. 

През 2019г. управителният съвет на „Неохим“АД  е взел решение за прекратяване на 

дейността. 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, 

Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград - висок риск, очаквано основно 

въздействие върху качеството и чистотата на атмосферния въздух на гр.Харманли и 

околните села по отношение замърсяване с интензивно миришещи и неорганизирани 

емисии при самозапалване на депонираните отпадъци. При неправилно изпълнение и 

експлоатация регионалните депа за отпадъци са с висок риск и за замърсяване на 

повърхностните и подземни води. 

 „Галус”АД, площадка с. Войводово, отглеждане и гушене на патици - висок риск от 

замърсяване на повърхностни води и подземни води. За предотвратяването на това 

въздействие операторът е изградил пречиствателна станция за отпадъчни води. 

 “Жюлив”ООД, Стара Загора, площадка с.Войводово, инсталация за интезивно 

отглеждане на бройлери - нисък риск. 
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 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и 

с.Минерални бани, с.Гарваново - висок риск, очаквано основно въздействие върху 

качеството и чистотата на атмосферния въздух на околните села по отношение 

замърсяване с интензивно миришещи и неорганизирани емисии при самозапалване на 

депонираните отпадъци. При неправилно изпълнение и експлоатация депото за 

отпадъци е с висок риск и за замърсяване на повърхностните и подземни води. 

 ЕТ„Митко Жеков – Д”, Димитровград, площадка с.Нова Надежда, производство на 

керамични изделия – нисък риск. Временно изведена от експлоатация. 

 ,,Хармони 2012“ЕООД, София - Площадка на ОЦК, гр.Кърджали - висок риск. 

Съоръженията на инсталациите за производство на цинк и съединения на цинка и за 

производство на олово и оловни сплави са демонтирани, производствените сгради са 

разрушени. В експлоатация е само пречиствателната станция, разрешена с условие 

10.1.1.2. от КР. В момента текат строителни дейности по изграждане на „Цинков завод 

и Велц инсталация за преработка на цинк - съдържащи материали“. Изградени са 

фундаменти на основните сектори от инсталацията и на самата пещ. След 

разрушаването на заводите на ОЦК промишлената площадка остава източник на 

точково и дифузно замърсяване на водите, почвите и на неорганизирани емисии в 

атмосферния въздух от временните депа за опасни отпадъци. 

 „Харманлийска керамика“ АД - нисък риск. Очаквано основно въздействие върху 

качеството и чистотата на атмосферния въздух на гр. Харманли. От м. ноември 2016г. 

на работната площадка не се извършва производствена дейност. 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, 

Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене – висок риск. 

Разрешеният капацитет на единкствената изградена клетка е запълнен. Наложена е 

принудителна административня мярка на Община Кърджали, с която се спират 

дейностите по експлоатацията на Клетка №1. Функционира само изградената ПСОВ 

за формирания инфилтрат.  

  „Яйцепром“АД, площадка гр. Момчилград, инсталация за интензивно отглеждане на 

птици за носачки - нисък риск. 

 „Горубсо-Кърджали” АД, гр.Кърджали - висок риск. Поради използваната цианидна 

технология е възможно замърсяване на въздуха и водите със съединения на цианида. 

С оглед съхранението на големи количества опасни химични вещества, с цел 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, 

инсталацията е класифицирана и се проверява като обект ,,с висок  рисков потенциал“. 

 „Каменица“АД, Пловдив, пивоварна гр.Хасково – нисък риск. През 2019г. беше 

издадено КР на „Хидролия“АД за експлоатацията на инсталация за самостоятелно 

третиране на отпадъчни води - ПСОВ „Каменица“. Тече процедура за преразглеждане 

на комплексното разрешително на „Каменица“АД и изваждане на ПСОВ от обхвата 

му. 

 ,,Хидролиа“ АД, София - оператор на инсталация за самостоятелно третиране на 

отпадъчните води от Пивоварна Хасково на ,,Каменица“АД, Пловдив – висок риск. 

Формират се значителни количества замърсени отпадъчни води. Те се третират в 

ПСОВ, за която бе изградено и анаеробно стъпало. Р.Банска, в която се влива 

приемникът Терс дере е в лошо състояние. 

 „ДЕКСА АГРО“ЕООД, площадка с. Багрянка, общ. Момчилград, инсталация за 

интензивно отглеждане на птици, кокошки - носачки - нисък риск. 

Инсталацият за производство на биодизел е изградена, но не е въведена в експлоатация 

и не работи.  
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Системна оценка на опасностите в предприятията/съоръженията с нисък и 

висок рисков потенциал 

СЕВЕЗО обектите се класифицират въз основа на два основни критерия за риск:  

- въздействие върху околната среда;  

- предприетите мерки и дейности от операторите за намаляване на въздействието върху 

човешкото здраве и околната среда. 

„Неохим“АД, Димитровград - висок рисков потенциал, предмет на дейност: 

производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически 

продукти. След отчитане на отделните критерии и индикатори ,,Неохим“ АД, Димитровград е 

категоризиран в ниво на опасност: „средна”. 

„Горубсо Кърджали“АД, Кърджали, висок рисков потенциал, предмет на дейност: 

добив и преработка на полиметални златосъдържащи руди. След отчитане на отделните 

критерии и индикатори „Горубсо Кърджали“АД, Кърджали е категоризиран в ниво на 

опасност: „средна”. 

„Цинков завод и Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“ 

гр. Кърджали, с оператор ,,Хармони 2012“ ЕООД, София,  висок рисков потенциал, основната 

производствена дейност ще бъде производство на цинк. Обектът не е изграден и Системна 

оценка на опасностите не е извършена. 

2.3.2. Съответствие със законодателството  

 ТЕЦ,,Марица 3”АД, Димитровград – През 2018г. влезе в сила актуализираното КР на 

ТЕЦ„Марица 3“АД за горивната инсталация. До 31.07.2020г. ТЕЦ „Марица 3”АД, гр. 

Димитровград, работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор, 

като за 2020 г. няма работни часове. Считано от 01.08.2020г. дружеството вече няма договор 

за предоставяне на студен резерв. Поради това централата е в престой. През 2020 г. не са 

регистрирани превишения на СЧН за серен диоксид в атмосферния въздух на Димитровград. 

 ТЕЦ,,Марица 3”АД, сгуроотвали „Горен бюк” и „Галдушки ливади”- През 2020 г. ТЕЦ 

няма работни часове, поради което не са формирани и зауствани дренажни води и са 

образувани минимално количество отпадъци. Не се изпълнява одобрен от МОСВ график за 

изграждане на площадка за временно съхранение на територията на ,,Горен бюк“ и за депа за 

неопасни производствени отпадъци върху двата сгуроотвала. В експлоатация е само площадка 

за временно съхраняване на неопасни производствени отпадъци на територията на „Галдушки 

ливади“. Не е извършена техническа рекултивация на сгуроотвалите. 

 „Неохим”АД, площадка А –Дружеството е внедрило и сертифицирало система за 

управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 

14001. Операторът притежава Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност 

Решение № 10-А4/2020 г. През 2019г. беше въведено в експлоатация депо за опасни и неопасни 

производствени отпадъци и пречиствателно съоръжение за инфилтрат. Въведените системи за 

СНИ и собствените периодични измервания доказват спазване на НДЕ в атмосферния въздух. 

И през 2020г е установено заустване на отпадъчни води, неотговарящи на ИЕО, за което са 

наложени последоватлно 2 ежемесечни санкции. Проверка по сигнал на 27.07.2020 г. за 

умрели крави до р.Марица в гр. Димитровград установи значителни превишения на ИЕО в 

комплексното разрешително. Образувано е и се води досъдебно производство от Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура - Хасково. 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и 

Минерални бани, с.Гарваново - За предотвратяването на негативното въздействие върху 

околната среда операторът ежедневно запръстява участъците с депонирани отпадъци, в 

есплоатация е ПСОВ. Във връзка с изискванията за рекултивация на клетка №1 (стара) с 

прекратена експлоатация е преразгледано действащото КР. 
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  „Галус”АД, София, площадка с.Войводово – През 2017г. са публикувани нови 

заключения за НДНТ за инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине. Във връзка 

с това е започнало преразглеждане на КР №226/2011г с оператор „Галус“АД. 

 ,,Хармони 2012“ЕООД, София (площадка на ОЦК, гр.Кърджали) -  Във връзка с 

Решение № 2016/1032/ЕС предстои преразглеждане на КР №126/2014г. на „Хармони 2012“ 

ЕООД. Формират се отпадъчни води само от преминалите през площадката и временните депа 

за опасни отпадъци повърхностни води. ПСОВ работи на прекъснат режим, като периодично 

обработва постъпващите води. Издадено е Решение по ОВОС № ХА-2-4/2019 г. за ИП 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци по програма за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на ОЦК АД гр.Кърджали“. С Решение 

I-2/2020г. на МЕЕС на МОСВ е одобрен работният проект. С изпълнението му ще бъде 

постигнато трайно решаване на проблема с натрупаните опасни отпадъци. 

 „Цинков завод и Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“ гр. 

Кърджали, с оператор „Хармони 2012“ ЕООД София. Във връзка с изискванията на чл.103, 

ал.5 от ЗООС, дружеството е извършило актуализация на извършената класификация, която е 

потвърдена с писмо на МОСВ с изх. № УК-36/11.02.2019 г. Производствена дейност не се 

извършва. Извършва се строителна дейност по изграждането на новите производствени 

мощности на подобект “Велц инсталация“.  

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, 

Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене – Изградено е  и работи 

пречиствателно съоръжение за формирания инфилтрат от депото. КР е в процедура по 

преразглеждане. Не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите на вредни 

вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, за което е 

съставен акт и издадено НП. За превишаване на разрешения капацитет на клетка №1 на 

Община Кърджали е съставен акт и е издадено НП. След наложена ПАМ натрупването на 

отпадъци в Клетка 1 е прекратено. Община Кърджали е провела обществена поръчка и на 

02.12.20 г. е сключила договор за ,,Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) 

и обслужваща инфраструктура на клетки 2 и 3 на РЦУО – Кърджали“.  

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, 

Тополовград, Симеоновград и Свиленград –КР беше преразгледано и през 2019г е издадено 

ново КР, с което капацитетът на клетката е увеличен. 

 „Горубсо-Кърджали”АД, гр.Кърджали – Операторът притежава Решение № 156-

А1/2017г. за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност. Във връзка с промяна във 

вида на опасните вещества от Приложение 3 на ЗООС, актуализираното уведомление за 

класификация е потвърдено с писмо на МОСВ №УК-880/08.04.2020 г. През годината са 

констатирани превишения на определените ИЕО за заустваните води по показател сулфати, за 

което е съставен акт. За неизпълнение на предписание, дадено през 2019г. за премахване на 

нерегламентирани купчини хвост, складирани на открит терен от площадката е съставен акт и 

издадено НП през 2020г. Поради надграждане на дигата на хвостохранилището през 2020г за 

известен период бяха демонтирани оросителите, което доведе до известно запрашаване на 

въздуха в района в някои моменти в сухия период на годината. Представените резултати от 

провеждани СПИ доказват, че досега не са регистрирани превишения на установените НДЕ за 

прах и циановодород. Предприети са необходимите мерки по съхранението, употребата и 

обезвреждането на цианидните съединения. 

 Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води - ПСОВ „Каменица“ с 

оператор ,,Хидролиа“АД, София. В експлоатация е допълнително анаеробно стъпало за 

първоначално третиране на отпадъчните води преди действащата ПСОВ и микроситов 

барабанен филтър. Заустването на води, неотговарящи на ИЕО е инцидентно - наложена е 1 

еднократна минимална санкция. 
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Проверките на останалите инсталации с КР на територията на РИОСВ-Хасково са 

показали спазване на екологичното законодателсто по всички компоненти и фактори на 

околната среда. 

През 2020 г. в контролираните предприятията с издадени СЕВЕЗО разрешителни не са 

възниквали големи аварии с химични вещества, които да водят до замърсяване на 

компонентите на околната среда. 

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР 

Инсталациите с издадени КР на контролираната от РИОСВ – Хасково територия са: 

№ 

по 

ред 

Оператор 
Инсталации, попадащи в обхвата 

на Приложение № 4 на ЗООС 

Номер на 

КР 
Риск 

Брой 

прове

рки за 

2021г. 

1. 
ТЕЦ „Марица3” 

АД, Димитровград 

Горивна инсталация с номинална 

топлинна мощност над 50 MWth, 

включваща: котел ОР 380в (1 бр.) за 

производство на електроенергия; 

котли ПКМ-12 (3 бр.) за производство 

на пара за собствени нужди 

КР № 41- Н1-

И0-

А1/2016г. 

висок 

(в 

престой 

1 

2. 
ТЕЦ „Марица3” 

АД, Димитровград 

Депа за неопасни производствени 

отпадъци „Горен бюк” и „Галдушки 

ливади” 

КР № 281-

Н1-И0-

А0/2013г. 

висок 1 

3. 

„Неохим” АД, 

Димитровград, 

площадка А 

Инсталации за производство на 

органични химични вещества – т.4.1. 

от Приложение № 4 на ЗООС: 

- Формалин; 

- Карбамид-формалдехидна 

смола (КФС); 

Инсталации за производство на 

основни неорганични химични 

вещества, т.4.2. от Приложение № 4 

на ЗООС: 

- Амоняк ; 

- Амониев хидроксид; 

- Райски газ (Двуазотен оксид); 

- Получаване на азот и 

кислород; 

- Азотна киселина - стара 

/4345%/; 

- Азотна киселина - нова 

/5860%/; 

- Производство на Нитрит-

нитратни соли (NaNO2 + 

NaNO3); 

- Амониев бикарбонат; 

- Магнезиев нитрат; 

- Желязо-Молибденов 

катализатор 

Инсталации за производство на 

фосфорни, азотни и калиеви торове, 

т.4.3. от Приложение № 4 на ЗООС: 

КР № 8/-Н1-

И0-

А0/2015г.  

висок 1 
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- Амониева селитра 

Депа, приемащи над 10т. за 

денонощие отпадъци, или с общ 

капацитет над 25000т, т. 5.4. от 

Приложение № 4 на ЗООС: 

- Депо за опасни и неопасни 

производствени отпадъци, 

включващо клетка за опасни 

отпадъци и 2 бр. клетки за неопасни 

отпадъци. 

4. 

„Неохим” АД, гр. 

Димитровград, 

площадка Б 

Инсталации за производство на:  

- Полиетиленов оксид (Бадимол);  

- Полиамид-6 (ПАА) 

КР № 

9/2004г 

Прекрат

ена 

дейност 

0 

5. 
Община 

Харманли 

Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Харманли, 

Маджарово, Любимец, Тополовград, 

Симеоновград и Свиленград, 

Свиленград и Стамболово 

КР № 285/-

Н2/2018г.  
висок 1 

6. 

“Харманлийска 

керамика”АД, гр. 

Харманли 

Инсталация за производство на 

керамични продукти, чрез изпичане 

(тухли) 

КР № 375/-

Н1-И0-

А0/2014г.  

Нисък 

(не 

работи) 

0 

7. 

„Галус” АД, 

София, площадка 

с. Войводово  

Инсталация за интензивно 

отглеждане и гушене на патици 

КР № 226/-

Н1-И0-

А1/2011г.  

висок 0 

8. 

“Жюлив”ООД, 

Ст. Загора, 

площадка с. 

Войводово 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на птици (бройлери) 

КР № 348/-

Н0-И0-А0-

ТГ1/2010г. 

нисък 0 

9. Община Хасково  

„Регионален център за третиране на  

неопасни отпадъци за общините 

Хасково, Димитровград и Минерални 

бани, включващ: 

- Клетка1 (в експлоатация) 

- Клетка1 (нова) 

- Клетка2 (нова) 

- Клетка3 (нова) 

КР № 356-

Н1-И0-

А1/2020г. 

висок 1 

10. 

ЕТ „М. Жеков – 

Д”, площадка с. 

Нова Надежда, с  

нов собственик 

Инсталация за производство на 

керамични продукти (тухли), чрез 

изпичане в рингова пещ  

КР № 274-

Н0-И0-

А0/2008г. 

Нисък 

(не 

работи) 

0 

11. 
„Хармони 2012” 

ЕООД, София 

1. Инсталация за производство на 

цинк и съединения на цинка 

(изведена от експлоатация);  

2. Инсталация за производство на 

олово и оловни сплави (изведена от 

експлоатация); 

3. Производство на кадмий (изведена 

от експлоатация); 

4. Производство на бисмут (изведена 

от експлоатация; 

КР№ 124-

Н0-И1-

А0/2014г.  

висок 1 
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5. Депо за оловна шлака и отработени 

филтърни платна; 

6. Депо за оловно-цинков кек; 

7. Депо за утайки от пречиствателна 

станция за отпадъчни води; 

8. Депо за пластмасови отпадъци от 

амортизирани акумулатори. 

12. 
Община 

Кърджали 

1.Инсталация за компостиране (не е 

изградена); 

2. Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общини Кърджали, 

Ардино, Джебел, Ивайловград, 

Кирково, Крумовград, Момчилград и 

Черноочене. 

КР № 365-

Н0-И0-А0/ 

2008г. 

висок 1 

13. 

„Яйцепром” АД, 

площадка гр. 

Момчилград 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на птици 

КР № 202-

Н0-И1-

А3/2020г. 

нисък 1 

14. 

„Горубсо-

Кърджали” АД, гр. 

Кърджали 

Инсталация за производство на сплав 

„Доре“ 

КР № 409-

Н0-И0-

А1/2017г. 

висок 1 

15. 

„Каменица“ АД, 

Пловдив, 

Пивоварна гр. 

Хасково 

Инсталация за производство на пиво 

КР № 469-

Н0-И0-

А1/2015г. 

нисък 1 

16. 
„ДЕКСА АГРО“ 

ЕООД с. Кирково 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на птици – кокошки 

носачки 

КР № 568-

Н0-/2018 г. 
нисък 1 

17. „Хидролиа“ АД 

Инсталация за самостоятелно 

третиране на отпадъчни води - ПСОВ 

„Каменица“ 

КР № 579-

Н0-И0-А0-

ТГА/2020 г.). 

висок 1 

18.  

„Ултрамекс” 

ЕООД, гр. 

Пловдив 

Химическа инсталация за 

производство на метилови естери на 

мастните киселини – биодизел. 

Инсталацията не е въведена в 

експлоатация. 

КР № 344-

Н0-И1-

А0/2017г.  

- 0 

 

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обектите 

Три са дружествата на територията на РИОСВ-Хасково, класифицирани с висок рисков 

потенциал, в съответствие с чл. 103, ал. 2: 

 

№ Наименование на 

предприятието/ 

съоръжението 

Рисков 

потенциал 

Честота на 

проверката 

Степен 

на 

опасност 

(Н/С/В) 

1. "Неохим" АД, Димитровград висок ежегодно С 

2. „Горубсо-Кърджали“ АД, 

Кърджали 

висок ежегодно С 

3. „Цинков завод и Велц 

инсталация за преработка на 

висок ежегодно - 
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цинк-съдържащи материали“ 

гр. Кърджали, с оператор 

„Хармони 2012“ ЕООД 

София 

 

Степента на опасност на СЕВЕЗО обектите е определена въз основа на разработените от 

МОСВ Насоки и критерии за системна оценка на опасностите в предприятия/съоръжения с 

нисък и висок рисков потенциал. 

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 

Не е установена такава група обекти. 

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 

Не са идентифицирани предприятия и/или съоръжения, за който определени външни 

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

авария в тези предприятия/съоръжения. 

3.  Изпълнение на плана за предходната година 

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 

Основната цел на контролната дейност по отношение на въздуха през 2020г. бе  

подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места. Заложените конкретни 

целите на РИОСВ - Хасково за постигането й бяха: 

 Контрол по изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към 

общинските Програми за КАВ на Хасково, Кърджали и Димитровград - Програмите 

за КАВ на Общините Димитровград и Кърджали през 2020 г. са постигнати 

нормативните изисквания -  броят на превишенията на средноденонощната норма за 

ФПЧ10 от 50 µg/m3 за Димитровград и Кърджали е по-малък от допустимите 35 бр./г, 

като и средногодишната концентрация на ФПЧ10 е под 40 µg/m3. За Хасково 

превишенията на средноденонощната норма от 50 µg/m3 са нарастнали и са над 

допустимия брой.  

 Проверки на ТЕЦ ,,Марица 3“АД, Димитровград и на 3 средни горивни инсталации в 

общини Димитровград и Хасково - До 31.07.2020г. ТЕЦ “Марица 3” АД, гр. 

Димитровград, работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен 

оператор /ЕСО/, след което договорът е прекратен. От 01.08.20г. централата е в 

престой и няма да извършва дейностите, предвидени в лицензията за производство на 

електрическа и топлинна енергия. При проверките на СГИ е констатирано 

съответствие с екологичното законодателство, не са давани предписания. 

 Проверки на големи търговски обекти и сервизи за климатична техника, на оператори 

на хладилни камиони и ремаркета в обхвата на Регламента, следене за информация за 

флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за еднократна употреба и съответни 

действия - Извършени са 63 планови проверки, дадени са 10 предписания. Всички 

предписания са изпълнени. На територията няма оператори на хладилни камиони и 

ремаркета в обхвата на Регламента. При системното следене на онлайн реклами не  са 

забелязани съмнителни реклами. 

Допълнително е осъществен и контрол на бензиностанциите във връзка с изграждането 

на ЕТАП II за улавяне на бензиновите пари и на проверки на ефективността на системите, 
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съответстващи на Етап II. Извършени са 28 проверки, дадено е 1 предписание, което е 

изпълнено. 

Извършен е и контрол по Наредбата за ограничаване на  емисиите на летливи 

органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове 

и авторепаратурни продукти. Проверени са производители и лица, които извършват търговия 

на едро, както по-малки обекти след оценка на риска. Извършени са 18 проверки, дадени са 2 

предписания, които са изпълнени. 

За опазване и подобряване състоянието на повърхностните води чрез намаляване 

замърсяването с отпадъчни води от битови и промишлени източници на територията на 

РИОСВ - Хасково за 2020 г. бяха поставени приоритетни цели за проверки на: 

 Канализационни системи на населени места с над 2000 е.ж. – извършени 17 проверки 

на канализационните системи, дадено 1 предписание, съставени 6 акта, издадени 6 

НП; 

 Канализационни системи на населени места, в които са включени производствени 

обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества – 

извършени 12 проверки на канализационни системи, съставени 2 акта, издадени 2 НП; 

 Канализационни системи на населени места, както и обекти, които заустват във водни 

тела със състояние по - лошо от добро – извършени 11 проверки (две канализационни 

системи, млекопреработвателно предприятие, пипвоварен завод, консервна фабрика 

и др.), наложена 1 еднократна санкция, съставен 1 акт и издадено 1 НП; 

 Производствени обекти, които формират емисии на приоритетни и приоритетно 

опасни вещества с отпадъчните си води, включително заустващи в канализационни 

системи – извършени 29 проверки, дадени 4 предписания, съставени 9 акта, издадени 

8 НП; 

 Производствени обекти, с промишлени дейности, формиращи биоразградими 

промишлени отпадъчни води – извършени 26 проверки (месопреработвателни 

предприятия, млекопреработвателни предприятия, винарски изби и др.), дадени 4 

предписания, наложени 2 текущи санкции, съставени 4 акта, издадени 3 НП; 

 Други обекти, определени на база на оценка на риска от вида и количеството 

замърсители в отпадъчните води, в т.ч. и обекти без разрешителни, без изградена 

ПСОВ, обекти, заустващи в канализационни мрежи на населени места, несвързани 

към селищна ПСОВ – ТЕЦ „Марица 3“ АД, Димитровград, Неохим“ АД, 

Димитровград, ,,Теклас – България“ ЕАД, Кърджали, ,,Хидролиа“ АД, ПСОВ 

„Каменица“ - извършени 41 проверки, дадени 11 предписания, съставен 3 акта, 

издадено 1 НП, наложени 5 текущи и 2 еднократни санкции. 

Целите на РИОСВ-Хасково за 2020г, определени във връзка с поставените от МОСВ 

приоритети, както и с проблеми в региона по отношение на управлението на отпадъците са: 

 4 планови проверки на ГКПП, на всички лица, притежаващи документ по чл.35 от 

ЗУО за третиране на отпадъци, както и за съдействие на други контролни органи за 

контрол по Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци - извършени са 

8 проверки  на място на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Капитан Петко 

войвода“, във връзка с поискано съдействие от органите на АМ и МВР при 

трансграниучен превоз на отпадъци. Проверка на ГКПП „Маказа“ не е извършвана, 

тъй като поради пандемията е ограничено преминаването през пункта почти през 

цялата година. За установени нарушения на Регламента са издадени 2 НП – на 

физическо и юридическо лице, издадена е ПАМ за екологосъобразно третиране на 

отпадъци, предмет на трансграничен превоз, а за неизпълнение на ПАМ е съставен 

АУАН на физическото лице; извършени са 69 проверки на площадки, за които е 

издадено разрешително или регистрационен документ и на които се извършват 
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дейности по третиране на отпадъци – съставени са АУАН на три физически лица и 

едно юридическо за извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС без 

необходимото разрешително, издадени са и НП. На три юридически лица са съставени 

актове за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без регистрационен 

документ, издадени са 2 НП. Едно юридическо лице е санкционирано за нарушаване 

на реда на опрерациите при разкомплектоване на ИУМПС. За неизпълнение на 

предписание, свързано с ликвидиране на незаконна дейност с ИУМПС, е 

санкционирано едно юридическо лице. 

 Проверки предимно през отоплителния сезон на генератори на горими отпадъци - 

ИУГ, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и др., като и при 

постъпили сигнали – проверени са 11 обекта, в които се извършват дейности с 

текстилни отпадъци,  при които не са установени нарушения на изискванията за 

третиране на отпадъците, не е констатирано изгаряне и/или изхвърляне на текстилни 

отпадъци; проверени са 2 шивашки предприятия, 1 мебелен цех и 1 оранжериен 

комплекс по подадени сигнали за нерегламентирано изгаряне на горими отпадъци, 

при които няма установени нарушения; за контрол на лицата, при чиято дейност се 

образуват отработени масла, са проверени 73 обекта, от които 37 бр. автосервиза и 28 

бр. центрове за разкомплектоване на ИУМПС и 8 бр. други производствени 

предприятия, като не е установено изгаряне или изхвърляне на отработени масла, 

отпадъците се предават за последващо третиране на лица, притежаващи 

необходимите документи по ЗУО. 

 Контрол и предприемане на навременни мерки за събиране на дължимите отчисления 

за депониране на отпадъци по чл.60 и чл.64 от ЗУО от Общините, които не внасят 

дължимите вноски изцяло и в срок - съставен е акт за установяване на публично 

държавно вземане на Община Кърджали за 2019 г. и част от 2018 г. в размер 928 629,00 

лв. за 2018 год. и 1 208 215,32 лв. за 2019 год. След изпратено уведомление-покана за 

доброволно изпълнение Община Черноочене е заплатила дължимите обезпечения и 

отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2018г. и 2019 г. в пълния размер съответно 3924 

лв. по чл. 60 и 65319лв. по чл. 64 от ЗУО. 

 мерки за ограничаване на нерегламентираното управление на битовите отпадъци в 

регион Кърджали и ускоряване изграждането на клетка № 2 – За превишаване на 

разрешения капацитет на клетка №1 на Община Кърджали е съставен акт и е издадено 

НП. След наложена ПАМ натрупването на отпадъци в Клетка 1 е прекратено. Община 

Кърджали е провела обществена поръчка и на 02.12.20 г. е сключила договор за 

,,Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) и обслужваща 

инфраструктура на клетки 2 и 3 на РЦУО – Кърджали“. 

Във връзка с определени от МОСВ приоритети относно производство, съхранение и 

пускане на пазара на опасни химични вещества за 2020 г. са изпълнени следните цели: 

 контрол на условия за екологосъобразно междинно съхранение на живак, смеси на 

живака или живачни съединения по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака - 

проверена е 1 фирма (дистрибутор на химикали), която съхранява живачни 

съединения, няма несъответствие;  

 по Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH: 

- контрол на 1 производител на дървени въглища за извършена регистрация по 

Регламента -извършени са 8 бр. проверки на големи строителни хипермаркети, 

петролни компании, в т. число на вносител и регистрант на дървени въглища, с 

оглед установяване на съответствието с изискванията на дял ІІ на Регламент 

REACH - няма несъответствие; 

- контрол на изискванията за разширени информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ) – проверена е 1 фирма; 
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- изпитване на изделие, закупено от сайт за електронна търговия с химични 

вещества и смеси в рамките на Осмия хармонизиран европейски проект на 

Форума на ECHA (REF-8) -От онлайн магазин за бижута и аксесоари за коса е 

закупено изделие. Извършено е лабораторно изпитване по показател никел, 

вещество с вписване 27 на Приложение XVII на Регламент REACH, в изделия 

предназначени за контакт с кожата. Не е установено несъответствие; 

- предприемане на съответни действия при  нотификации от Комисията за защита 

на потребителите не са постъпили нотификации; 

- проверка на фирма за разрешаване на употребата на опасни химични вещества, 

включени в Приложение XIV на REACH - проверена е 1 фирма, няма 

несъответствие ;  

 проверки по Регламент (ЕС) 2019/1021 (относно устойчивите органични 

замърсители) - проверени са 4 бр. фирми, няма несъответствие; 

 контрол на операторите на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков 

потенциал - проверени са 3 фирми, няма несъответствие. 

Поставената за 2020г. цел - контрол за изпълнението на условия и мерки, поставени в 6 

бр. решения по ОВОС и 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за реализиране на проекти със значителен потенциал за въздействие върху околната 

среда не е изпълнена напълно, поради настъпилата епидемиологична обстановка в Република 

България и наложените ограничителни мерки във връзка с нея – проверени са условия и мерки 

в 1 решение по ОВОС и 1 решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

През 2020г. поставените специфични цели за опазване на биологичното разнообразие в 

региона бяха: 

- поддържане и укрепване на мрежата от защитени територии, чрез осъществяване на 

ефективен контрол върху задълженията по стопанисването им и спазване на забраните и 

режимите на опазване, определени със заповедите за обявяването им - извършени са 100 бр. 

проверки на защитени територии, като за 23 от тях са дадени 54 бр. предписания във връзка 

със стопанисването им, а проверените 50 предписания са изпълнени (останалите 4 подлежат 

на проверка през 2021); 

- за подобряване ефективността в охраната на поддържани резервати ,,Женда“ и 

,,Сърница“,  по проект към ОПОС да продължи поставянето на 8 бр. фотокапани – поставени 

8 бр. фотокапани; 

- предвид ограничените през последните години ресурсни възможности на блатното 

кокиче в трите находища в териториалния обхват на РИОСВ- Хасково, през периода на 

цъфтеж (когато се събира листо-стъблена маса) да се осигури засилен контрол, както от страна 

на РИОСВ- Хасково, така и от страна на съответните общини – дадени са предписания на 3 

общини за засилване на контрола върху защитените територии и са извършени 3 бр. планови 

и 6 бр. извънредни проверки; 

- ограничаване на безконтролното събиране на билки и природни продукти чрез 

системен контрол на билкозаготвителни пунктове, общини, ДГС във връзка с изпълнение на 

задълженията им по Закона за лечебните растения – извършени са 29 бр. проверки, от които 

12 бр. на билкозаготвителни пунктове, 11 бр. на общини и 6 бр. на ДГС/ДЛС. 

3.2. Входни, изходни данни и резултат    

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

В плана за контролна дейност през 2020г. бяха планирани общо 138 бр. проверки по 

компонент въздух. От всички заложени проверки не са проверени три обекта, които през 

2020г. не са извършвали дейност. Планът е изпълнен 100%. Дадени са 44 предписания, като 5 

от тях са със срок за изпълнение през 2021г, останалите са изпълнени.  Извършени са и 10 
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проверки по условията от раздели „Емисии в атмосферата” и „Шум” в издадените комплексни 

разрешителни на промишлените обекти. 

Изпълнен е утвърденият от МОСВ годишен график за контрол на  обекти -  източници 

на промишлен шум в околната среда. Извършени са 16 планови проверки, като не са 

регистрирани превишения на регламентираните норми. Дадени са 4 предписания. 

През 2020 г. са извършени 3 проверки в 3 обекта с издадени Разрешителни за емисии на 

парникови газове в обхвата на Закона за ограничаване изменението на климата.  

Освен плановите са извършени 39 извънредни проверки, 8 от тях ДПК за въвеждане на 

нови обекти в експлоатация, по сигнали и жалби на граждани - 18, за извършване на последващ 

контрол - 9, за временно спиране на дейността на обекти с наложени текущи санкции - 1, писмо 

на областен управител – 1, за превишение на средно часовите стойности на азотен диоксид - 

1. Те не са затруднили изпълнението на плана. 

В резултат от осъществената контролна дейност през годините е постигнато трайно 

намаляване на изпускането на замърсители от промишлени източници в атмосферния въздух 

и е постигнато по-добро КАВ на контролираната територия. 

Направление “Опазване на водите” 

През 2020 г. са извършени проверки и са взети проби от заустваните води от всички 

обекти от утвърдения списък на емитерите на отпадъчни води, включени в контролно – 

информационната система. Проверени са и други обекти, формиращи отпадъчни води и 

подлежащи на контрол поне веднъж годишно. От включените в плана за 2020 г. 79 обекта са 

проверени 76 бр. Общият брой на извършените проверки, свързани със замърсяването на 

водните обекти, през 2020 г. е 160, като 90 от тях са в поречие Марица, 62 в поречие Арда и 5 

в поречие Тунджа. Три от проверките са извършени в териториалния обхват на РИОСВ – 

Бургас. От планираните 108 проверки за 2020 г. са извършени 103 (95 % изпълнение на плана). 

Експертите от направлението са взели участие и в 11 проверки на предприятия с издадено 

Комплексно разрешително. За констатирани нарушения на екологичното законодателство или 

представяне на информация и документи са дадени 23 предписания, като само едно от тях не 

е изпълнено. 

През изминалата година в направлението са извършени и 57 извънредни проверки – по 

сигнали за замърсяване на водни обекти (31 бр.), последващ контрол по изпълнение на 

предписания, ДПК и др. Планът за контролна дейност е изпълнен, с изключение на обекти, 

които са с периодична работа, не работят в момента на проверката или не са проверени поради 

усложнената епидемологична обстановка, свързана с разпространението на Ковид - 19. 

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите” 

За изтеклата 2020г. са планирани 283  проверки по управление на отпадъците, от които 

са извършени общо 197 бр., или  69,6% от планираните. Не са извършени 86 планови проверки, 

като някои от непроверените лица са прекратили са дейности с отпадъци, не са работили при 

посещения на място, прекратили са производствената си дейност или са търговци и брокери 

на отпадъци и лица извършващи транспорт на отпадъци, които не са открити на адреса на 

седалището на дружеството. По – голямата част от неизпълнените проверки се дължат на 

ограниченията за пътуване, наложени с извънредното положение, във връзка с пандемията от 

Ковид 19; намаления поради продължителен регламентиран отпуск брой на експертите и 

големия брой и обем на извънредните проверки и задачи през годината.   

Извършени са 260 извънредни проверки (257 за 2019г) по жалби и сигнали, по писма на 

МОСВ и други административни органи,  съвместни проверки с органите на МВР, последващ 

контрол по изпълнение на дадени предписания и 33 бр. ДПК. За установените нарушения на 

ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му при извършените планови и извънредни 
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проверки са съставени 14 бр. актове и са издадени 17 бр. наказателни постановления на обща 

стойност 111 900лв. 

За отстраняване на констатираните нарушения при извършваните планови и извънредни 

проверки са дадени 210 предписания до оператори, кметове на общини и физически лица. 

Четири лица не са изпълнили дадени предписания, за което са съставени 3 АУАН (образувано 

е наказателно производство към едното лице). Удължен е срокът на 5 предписания, а на едно 

срокът изтича през 2021г. Не са проверени 2 предписания.   

Въпреки ежегодно предприеманите от инспекцията действия по събиране на дължимите 

суми за поредна година Община Кърджали не внася отчисления за депонираните количества 

отпадъци. През 2020 г. е съставен акт  за установяване на публично държавно вземане на 

Община Кърджали за 2019 г. и част от 2018 г. Дължимите суми са главница в размер на 1 825 

680,65 лв. и законна лихва в размер на 148 833,78 лв. От НАП досега е събрана част от 

дължимата сума в размер на 174 581,61 лв. На Община Кърджали е съставен АУАН и е 

издадено НП в размер на 30 000 лв. за непреведени месечни отчисления по чл.64 от ЗУО за 

депонираните количества отпадъци. 

През 2020г. е изпратено уведомление - покана за доброволно изпълнение до Община 

Черноочене за заплащане на дължимите обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 

2018г. и 2019 г. в размер съответно на 3924 лв. и 65319лв., които са постъпили в пълен размер 

по сметката за чужди средства на РИОСВ – Хасково. 

В резултат на проведения контрол е постигнато по-добро управление на отпадъците от 

притежателите на отпадъците. Проверените нови лица, образуващи производствени и/или 

опасни отпадъци са извършили класификация на генерираните отпадъци по реда на Наредбата 

и водят отчетност по отпадъците, съгласно изискванията. Задължените лица по чл.14 от ЗУО 

са внесли в ПУДООС продуктови такси в размер на 22377,11 лв. 

През 2020г. са извършени 24 планови и 17 извънредни проверки на складове за 

съхранение на ПРЗ. Дадени са 57 бр. предписания за подобряване състоянието на складовете 

за съхранение на негодни пестициди. Изпълнени са 56 предписания. Не е извършена 

последваща проверка на склада в с.Сладун, общ. Свиленград, тъй като обектът е включен в 

графика за преопаковане, транспортиране и предаване за окончателно обезвреждане на стари 

пестициди и почистване на склада до края на 2020г. През годината е ликвидиран складът за 

съхранение на ПРЗ в с.Черноочене, общ. Черноочене. 

Направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична 

отговорност и доброволни ангажименти” 

През изтеклата 2020 г. извършени 11 от планираните 20 проверки по издадените КР . Не 

е проверено Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, 

Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене с оператор Община 

Кърджали, поради наложена ПАМ за прекратяване експлоатацията на клетка №1. 

Установено е, че операторите по правило спазват изискванията в издадените им 

комплексни разрешителни. Нарушения се констатират само при качеството на заустваните 

води за някои от операторите, за което се налагат санкции по чл.69 от ЗООС. За продължаващо 

депониране след изчерпване на капацитета на клетка №1 на РЦУО Кърджали през 2019г, през 

2020 г. е съставен акт и е издадено НП. 

Направление “Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни 

химични вещества” 

През 2020 г. са планирани и извършени 3 бр. проверки на предприятия, класифицирани 

с висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 5 от ЗООС. При извършения контрол 

не са установени нарушения на екологичното законодателство и не са давани предписания. 
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От планираните 42 бр. проверки на обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, са извършени 40 бр. 

Във връзка с постъпил сигнал в МОСВ за предлагани на пазара дървени въглища, чиито 

производители/вносители не притежават необходимата регистрация съгласно Регламент 

REACH, експертът по химикали и управление на риска извърши 7 броя извънредни проверки 

на големи строителни хипермаркети, петролни компании, в т. число на вносител и регистрант 

на дървени въглища, с оглед установяване на съответствието с изискванията на дял ІІ на 

Регламент REACH.  

Дадени са 32 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставен е 1 

бр. АУАН и е издадено 1 бр. НП по ЗЗВВХВС. 

Направление “Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС)” 

От планираните 7 броя проверки за 2020г. са изпълнени: 1 брой по поставени условия и 

мерки в решение по ОВОС и 1 брой по поставени условия в Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Извършените 2 проверки по поставени условия и 

мерки в индивидуалните административни актове, издадени по реда на глава шеста от ЗООС, 

показват, че поставените мерки и условия се спазват. 

Извършени са 4 броя извънредни проверки по подадени сигнали и 5 броя извънредни 

проверки по текущи процедури по реда на глава шеста от ЗООС. При 6 от проверките са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство и са предприети административно-

наказателни мерки - съставени са 6 акта за установените нарушения и са издадени наказателни 

постановления. 

Направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони” 

В плана за 2020 г. бяха заложени общо 215 бр. проверки, от които: 59 проверки на 

инвестиционни предложения, попадащи в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000; 

100 проверки на защитени територии; 29 проверки по Закона за лечебните растения;  3 

проверки на зоологически градини; 3 проверка на зоомагазин; 7 проверки на цветарски 

магазини и пазари; 6 проверки по Разрешителни по Наредба 8/2003г., 7 проверки на вековни и 

забележителни дървета и 1 проверка по ЗГМО на опитно поле. 

През 2020г. бяха изпълнени 211 планови проверки (98,14%). Предвид епидемиоло-

гичната обстановка, заложените в плана за 2020г. 4 бр. съвместни проверки с направление 

ОВОС и ЕО не бяха изпълнени, поради невъзможността да се организира едновременното 

присъствие на представители от различните направления по компоненти. 

Допълнително бяха извършени и 173 извънредни проверки по изпълнение на дадени 

предписания, по сигнали, по заповеди на министъра, областен управител, кмет, комисии и др.   

В резултат от контролната дейност е постигнат ефективен превантивен контрол и добро 

управление и стопанисване на мрежата от защитени територии и зони, както и на 

биологичните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ-Хасково. 

3.3. Оценка 

Общият брой проверки на място, заложени в Плана за дейността на РИОСВ – Хасково за 

2020 г. е 852 бр. От тях са изпълнени 739 бр. като единични проверки. Изпълнението на плана 

е 86,7%. Планирани са 35 комплексни проверки, а са изпълнени 39. 

Докладваните с месечните отчети извънпланови проверки са 540 бр., но като проведени 

единични проверки по отделните компоненти и фактори на околната среда те са 567 бр. 

През 2020 г. ритмичната контролна дейност бе затруднена от периодите с въведени 

повече или по-малко строги противоепидемични мерки, както и по-дълги отсъствия на 

експерти поради заболявания и карантина. Въпреки това, анализът на резултатите за 
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изпълнението на плана по компоненти и фактори показва, че направления въздух, води, 

химикали, биоразнообразие, експертите по почви и опаковки са осъществили почти всички 

планирани проверки, като са изпълнили плана над 95%. Малък брой проверки за всички 

направления не са реализирани поради неоткрити възложители, неработещи предприятия, 

прекратени дейности, периодична работа на обекти или поради други обективни причини. 

Съществено изоставане е налице само при проверките по управление на отпадъците (без 

опаковки), които са изпълнени 62,5 %. Това се дължи както на мерките срещу Ковид 19, така 

и на редуцирания състав поради отсъствието през цялата година на един от експертите, а и на 

големия брой извънредни проверки (256 бр.) и задачи в тази област през годината.  

През 2020 г. са извършени 80 планови проверки по-малко от 2019г., но извънредните 

проверки са с 13 повече от 2019 г. Независимо от сложната здравна обстановка и 

ограничаването на пътуванията са положени усилия за изпълнение на плана във възможно 

най-голям обем, извършени са и възникналите извънредни проверки, при спазване на 

противоепидемичните мерки и изисквания.  

4. Планирано изпълнение за годината 

Общият брой обекти, включени в регистъра за контрол на РИОСВ – Хасково е 1845 бр. 

От тях 1353 бр. подлежат на контрол по 1 компонент на околната среда или фактор, който 

й въздейства, а 492 бр. подлежат на контрол по 2 и повече компонентa на околната среда и 

фактори, които им въздействат. 

Изготвеният план за 2021 г. е съобразен както с наличния административен капацитет и 

финансов ресурс на инспекцията, така и с определените от МОСВ приоритети и 

актуализираната оценка на риска на обектите. Поради трайно отсъствие на експерти в 

направление ,,Въздух“ и ,,Отпадъци“ (вероятно през цялата година) са редуцирани проверките 

по ЗЧАВ и ЗУО. По-малък е броят и на проверките по ЗЗШОС поради предстояща 

продължителна процедура по калибриране на шумомера. Общият прой планирани проверки 

за 2021 г. е  896 бр., от които 100 бр. са проверки на резерват ,,Вълчи дол“ от специалиста по 

охрана на резервата. Общото намаление на планираните проверки (изключени са 100 проверки 

на резервата) в сравнение с 2020 г е 6,57%. 

Планирани за контрол обекти през 2021 г. - 647 бр. (включително ИП, управл. на бит. 

отпадъци, транспорт на отп. и др.) 

От тях :  

по ЗООС - 30 бр. (14 бр. по решения по ОВОС и ЕО, 12 бр. КР, 3 бр. „Севезо“, 1 минали 

щети); 

по ЗЧАВ – 101 бр.; 

по ЗВ – 76 бр.; 

по ЗП – 24 бр.; 

по ЗУО – 252 бр.; 

по ЗЗВВХВС -40 бр.; 

по ЗЗШОС – 6 бр.; 

по ЗБР – 82 бр.; 

по ЗЗТ – 93 бр.; 

по ЗЛР – 26 бр.; 

по ЗОПОЕЩ – 3 бр.; 

по ЗОИК – 2 бр.; 

по ЗГМО - 3 бр. 
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Планирани обекти за контрол по 2 и повече компонентa на околната среда и фактори, 

които им въздействат - 61 бр. (10 от тях са с КР). 

Комплексни проверки ще бъдат извършени на 35 обекта. 

За голяма част от обектите, планирани за контрол по 2 и повече компонентa на околната 

среда и фактори, които им въздействат едната от проверките е за контрол на отпадъчните води 

или шум, заедно с РЛ и не е възможно съвместяване с проверки по други компоненти/фактори,  

10 от тях са с издадено КР и проверките задължително са комплексни по КР. Винаги, когато е 

възможно и ефективно ще бъдат осъществявани комплексни проверки по заповед на 

директора на РИОСВ. Считаме, че е реално постижимо и планираме да бъдат извършени най-

малко 35 комплексни проверки (през 2020г. бяха проведени 40 комплексни проверки). Ще 

продължим да прилагаме принципа за ротация на експертите при провеждане както на 

плановите, така и на проверките по сигнали и жалби.  

4.1. Приоритети 

В съответствие с определените от МОСВ приоритети, при планиране на контролната 

дейност на РИОСВ – Хасково през 2021г. са изведени следните  по-долу посочените 

приоритети по компоненти и фактори: 

Във връзка с опазване чистотата на атмосферния въздух : 

 на общините за изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към 

общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ – Плановете за действие към общинските 

Програми за КАВ на общините Хасково, Кърджали и Димитровград – 3 обекта справка 

таблица 3.1; 

 на големи горивни и средни горивни инсталации в общините с нарушено КАВ по 

показатели ФПЧ и серен диоксид – Проверки на 9 обекта за средни горивни инсталации 

(от които 2 обекта в община Хасково, 3 обекта в община Кърджали, 2 обекта в община 

Момчилград, 1 обект община Любимец, 1 обект в община Харманли) справка таблица 

3.1; 

 по 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 3 kg до 30 kg, 

които не са отчели употреба на хладилни агенти от 01.01.2015 г. до 31.12.2020 г. ще бъдат 

заложени 5 броя обекта – от тях 2 броя обекта в Община Димитровград и 3 броя обекта в 

Община Кърджали  справка таблица 3.1; 

 по Регламент (ЕС) № 517/2014, в т.ч. на: 

 оператори на хладилно оборудване, със зареден хладилен агент R-404A/ R-507A в 

количества от 10 kg или повече във връзка е влязлата в сила от 1 януари 2020 г. забрана за 

употреба на свежи флуорсъдържащи парникови газове, с потенциал на глобално затопляне от 

2500 или повече, в хладилно оборудване с количество на зареждане от 40t CO2 eq или повече 

– 49 броя обекта справка таблица 3.1; 

 ползватели на R-404A/ R-507A, за спазване на същата забрана са предвидени за 

проверка 5 броя обекти – от който 3 броя в Община Димитровград и 2 броя в Община Хасково 

справка таблица 3.1; 

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

Приложение III, т. 10, т. 11 и т. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014- няма на територията 

на РИОСВ Хасково; 

 оператори на хладилни камиони и ремаркета за спазване на чл. 3, §4, чл. 4 и чл. 6 

от Регламент (ЕС) № 517/2014 няма на територията на РИОСВ Хасково; 

 дистрибутори на HFC за спазване на изискванията по чл. 6, §3 и  чл. 11, §4 от 

Регламент (ЕС) № 517/2014 – за проверка е заложен един обект „Пламеа“ ЕООД, Хасково 

справка таблица 3.1;. 
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Общо за постигане на приоритет въздух за РИОСВ Хасково са заложени 56 броя обекта 

на оператори на хладилно оборудване, заредено с хладилни агенти R-404A/ R-507A в 

количества от 10 kg или повече, както и на ползватели и дистрибутори. 

Изисква се ежеседмично следене на интернет сайтове за реклама на хладилни агенти 

(забранени за търговия и употреба от 01.01.2015 г.) и флуорсъдържащи парникови газове в 

бутилки за еднократна употреба (вносът е забранен от 4 юли 2007 г.) или предлагани на по-

ниски цени. 

Във връзка с опазване и подобряване състоянието на водите 

Определените от МОСВ за 2021г. приоритети в областта на управлението на водите 

изискват да се планира контрол: 

 по изпълнение на условията в разрешителните за заустване, на обектите, заустващи 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в т.ч. на: 

 всички канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания 

над 2 000 е.ж. - проверки  на 20 обекта; 

 канализационни системи на населени места, в които са включени производствени 

обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества –

проверки на 9 обекта; 

 канализационни системи на населени места, които заустват във водни тела със 

състояние по-лошо от добро - проверки на 4 обекта; 

 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, ал. 4, т. 5 от ЗВ и чл. 103 от 

Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите - проверки на 13 обекта; 

 производствени обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от 

Наредба № 2, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, с приоритет 

на обектите, формиращи товар в отпадъчните си води над 4 000 е.ж. - проверки на 22 

обекта; 

 на обекти, формиращи битово – фекални отпадъчни води (в т.ч. канализационни 

системи) и пречиствателните станции към тях, относно наличие и експлоатационна 

готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води –

проверки на 13 обекта; 

 контрол на други обекти, определени на база на 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 2 000 е.ж. без разрешителни, 

обекти без изградена ПСОВ, обекти, заустващи в канализационни мрежи на населени места, 

без селищна ПСОВ, депа за отпадъци, обекти, заустващи 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 - проверки 

на 21 обекта; 

 контрол за изпълнение на задълженията по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. 

Във връзка с управлението на отпадъците и почвите  

Във връзка с установени значими проблеми в областта на управлението на отпадъците в 

страната и региона за 2021г  РИОСВ изведе следните приоритети за контрол по отпадъци: 

 на всички инсталации, третиращи отпадъци, получени от трансграничен превоз по 

нотификации съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. към момента няма лица  извършили 

превоз на отпадъци изискващи нотификация;  
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 на всички лица, извършващи превози на отпадъци по общите информационни изисквания 

на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. - 75 бр. обекти за които е издадено разрешение 

и/или регистрационен документ  за третиране на отпадъци, като до настоящия момент са 

установени две обекта, които извършват превоз на  отпадъци, Ворлд пластик ООД Свиленград 

и ИК Наталия ЕООД гр.Кърджали- съгласно таблица 3.4, справка 3 

 на всички оператори и инсталации, третиращи опасни отпадъци - 4 бр. обекти от които 3бр. 

за третиране на опасни болнични отпадъци в гр.Хасково и гр.Кърджали  и 1 обект в 

Димитровград, за предварително третиране и съхранение съгласно таблица- 3.4, справка 3 

 за спазване на нормативните изисквания и недопускането на нерегламентираното изгаряне 

на отпадъци, в периода на отоплителния сезон (ноември – април), с висок приоритет на 

нерегламентираното изгаряне на ИУГ, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени 

дограми и други лесно запалими материали - 99 бр. съгласно таблица 3.4, справка 3 

 на инсталации за изгаряне и/или съвместно изгаряне на отпадъци за спазване на 

нормативните изисквания - 4 бр. обекти за изгаряне на биоотпадъци,  намиращи се в общините 

Харманли, Любимец и Стамболово, съгласно таблица 3.4, справка 3 

 на съществуващи депа, на които се депонират  производствени или опасни отпадъци, които 

не съответстват на нормативните изисквания – 1 бр. обект сгуроотвали на ТЕЦ Марица 3 АД  

Димитровград, съгласно таблица 3.4, справка 2 

 за спазване изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО, на лицата, притежаващи разрешение по чл. 

67 от ЗУО - 58 бр. съгласно таблица 3.4, справка 3 

 по издадените заповеди за заплащане на продуктова такса за предходната отчетна година за 

всички потоци МРО, като се осъществи проверка на всички лица, включени в заповедите за 

неизпълнение; 

 по издадените заповеди за заплащане на продуктова такса през отчетната година за всички 

потоци МРО, чрез проверка на лицата, включени в заповедите за неизпълнение; 

 дейността на лица, извършващи рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки; 1 бр. 

обект  - „Атанасов 9992“ ЕООД гр. Кърджали, съгласно таблица 3.4, справка 3 

 за спазване изискванията на чл. 10, ал. 3, 4 и 5 от Наредбата за изискванията за третиране на 

излезли от употреба гуми – 31 бр. съгласно таблица 3.4, справка 3; 

 за изпълнение задълженията на кметовете на общини по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО , за 

предотвратяване  изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването 

на незаконни сметища и организиране на почистването им - 17 бр. общини в обл. Хасково и 

обл. Кърджали, съгласно таблица 3.4, справка 1; 

 за изпълнение задълженията на кметовете на общини по чл. 10 от Наредба за разделно 

събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци за предотвратяване 

образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на 

територията на общината – 17 бр. общини на територията на РИОСВ Хасково, съгласно 

таблица 3.4, справка 1; 

 за спазване изискванията на чл. 11 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали за възложителите на СМР и/или на 

премахването на строежи, включително на пътища и на железопътни линии, да осигуряват 

селективното разделяне и материалното оползотворяване на неопасните СО, образувани при 

тези дейности, в количествата и в сроковете по Приложение № 7 от Наредбата, - при 

предоставяне в РИОСВ Хасково на документи по изпълнение на ПУСО за обекти с възложител 

кмет на община, инспекцията ще извърши контрол по изпълнението на определените 

количествени цели за материално оползотворяване. 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137178691&dbId=0&iconId=1&edition=2147483647
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 на Общините за изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към общинските 

програми за управление на отпадъци по чл. 52 от ЗУО – 17 бр. общини на територията на 

РИОСВ Хасково, съгласно таблица 3.4, справка 1 

Във връзка с управлението на химикали 

През 2021 г. РИОСВ Хасково планира 3 бр. проверки на 3 бр. обекта, класифицирани с 

висок рисков потенциал. Предприятията са поименно изброени в табл. 3.8 „СЕВЕЗО и 

химикали“). 

За определените от МОСВ приоритети относно производство, съхранение и пускане на 

пазара на опасни химични вещества за 2021 г. приоритет за РИОСВ Хасково са: 

 За Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака – целеви групи: оператори, които 

използват живак, смеси на живака или живачни съединения за разрешена употреба (за 

производство на продукти или в производствени процеси) - 1 обект („Химтекс“ ООД гр. 

Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково); 

 За Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH (на производители, вносители и потребители по 

веригата), в т.ч.: 

- контрол на производители и вносители на наноматериали за извършена 

регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH - не са установени фирми производители 

и вносители на наноматериали; 

- контрол на производители и вносители на дървени въглища за извършена 

регистрация по Регламента - 1 обект („Корект“ ЕООД с. Долни Главанак, общ. Маджарово, 

обл. Хасково); 

- контрол на изискванията за разширени информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ), при възможност съвместно с РЗИ и с ИА ГИТ - 1 

обект („Неохим“ АД гр. Димитровград, обл. Хасково); 

- контрол на изискванията за разрешаване, съгласно REACH в рамките на Деветия 

хармонизиран европейски проект на Форума на ECHA (REF-9) „Контрол на изпълнението на 

задълженията за разрешаване, съгласно REACH - 1 обект („Серта България“ АД гр. 

Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали); 

- изготвяне на рискови профили за вещества/фирми, показали несъответствия с 

изискванията на Регламента. Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста на 

инструкцията за взаимодействие. Целева група: вносители на химикали - 1 обект („Корект“ 

ЕООД с. Долни Главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково); 

- контрол на ограниченията на вещества в изделия, вкл. нотификации от 

Комисията за защита на потребителите - не са установени фирми; 

- контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), 

след достигане на съответната дата на забрана - 1 обект („Серта България“ АД гр. 

Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали); 

 Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители – на 

производители на изделия, вносители и потребители надолу по веригата, в т.ч. 

контрол: 

- за установяване на притежатели на запаси на УОЗ вещества за разрешена 

употреба, съгласно чл. 5(2) от регламента – не са установени фирми, притежатели на 

запаси от УОЗ; 

- на въведените ограничения/забрани за употреба на УОЗ вещества от 

Приложение I и II от Регламента - не са установени фирми, употребяващи вещества от 

Приложение I и II от Регламента 
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- на включените през 2020 г. УОЗ: дикофол (dicofol); перфлуорооктанова 

киселина (PFOA), нейните соли и PFOA свързани съединения; перфлуороктан сулфонова 

киселина (PFOS), нейните соли и перфлуороктан сулфонил флуорид (PFOSF), както и на 

всички УОЗ вещества от Приложение I и II – 1 обект, „Агропал“ гр. София, склад за ПРЗ с. 

Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково; 

 Глава седма, раздел І от ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии 

с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Директива 2012/18/ЕС 

(СЕВЕЗО) на оператори на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал 

по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, в т.ч. контрол по отношение на мерките за безопасност; достъпа до 

информация на обществеността; валидността на документацията на операторите, осигуряваща 

прилагането на изискванията на Глава седма, раздел І от ЗООС - 3 фирми (отразени в табл. 

3.8 „СЕВЕЗО и химикали“). 

Във връзка с приоритет свързан с опазване на биологичното разнообразие и Защитени 

територии 

Постоянен приоритет по отношение на биоразнообразието в региона е опазване, 

поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, 

което се постига чрез: 

- контрол в защитените територии – заложени са 93 бр. обекти по ЗЗТ, отразени в справка 

1 от приложение  3.5 Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и в приложение 2. Planirani obekti za 

kontrol 21; 

- контрол в защитените зони от Натура 2000 – заложени са 32 бр. обекти (ППП/ИП 

попадащи в обхвата на защитени зони) по ЗБР, отразени в справка 2 от приложение 3.5 

Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и в приложение 2. Planirani obekti za kontrol 21; 

-контрол на билкозаготвителни пунктове, общини, ДГС/ДЛС – заложени са 26 бр. обекти по 

ЗЛР, отразени в справка 3 от приложение  3.5 Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и в 

приложение 2. Planirani obekti za kontrol 21;  

- контрол върху стопанисването и опазването на вековни дървета – заложени са 25 бр. 

обекти по ЗБР, отразени в справка 4 от приложение 3.5 Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и 

в приложение 2. Planirani obekti za kontrol 21; 

-контрол по разрешителни, издадени по реда на чл. 49 от ЗБР – заложени са 11 бр. обекти 

по ЗБР, отразени в справка 4 от приложение  3.5 Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и в 

приложение 2. Planirani obekti za kontrol 21;  

-контрол на зоологически градини, цветарски магазини, места за отглеждане или 

съхраняване на регистрирани екземпляри от видовете по Регламент 338/97 и есетрови 

стопанства – заложени са 8 бр. обекти по ЗБР, отразени в справка 4 от приложение  3.5 

Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и в приложение 2. Planirani obekti za kontrol 21; 

-контрол на опитни полета за генетично модифицирани организми – заложени са 3 бр. 

обекти в изпълнение на Годишна програма и План –график за провеждане на контрол върху 

работа с генетично модифицирани организми за 2021г, отразени в справка 5 от приложение  

3.5 Biologichno raznoobrazie i NEM2021 и в приложение 2. Planirani obekti za kontrol 21. 

4.2. Цели 

В съответствие с определените от МОСВ приоритети, както и отчитайки работата на 

всички оператори на територията контролирана от РИОСВ Хасково при планиране на 

контролната дейност през 2021г. са поставени следните цели, свързани с качеството на 

атмосферния въздух:  
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 на общините за изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към 

общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ – Плановете за действие към общинските 

Програми за КАВ на общините Хасково, Кърджали и Димитровград –  3 проверки на 3 

обекта. 

 на големи горивни и средни горивни инсталации в общините с нарушено КАВ по 

показатели ФПЧ и серен диоксид – 11 проверки на 9 обекта за средни горивни 

инсталации (от които 2 обекта в община Хасково, 3 обекта в община Кърджали, 2 

обекта в община Момчилград, 1 обект община Любимец, 1 обект в община Харманли). 

 по 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 3 kg до 30 kg, 

които не са отчели употреба на хладилни агенти от 01.01.2015 г. до 31.12.2020 г. ще бъдат 

заложени 2 проверки на 2 обекта по една в Община Димитровгра и 1  в Община Кърджали. 

 по Регламент (ЕС) № 517/2014, в т.ч. на: 

 оператори на хладилно оборудване, със зареден хладилен агент R-404A/ R-507A в 

количества от 10 kg или повече във връзка е влязлата в сила от 1 януари 2020 г. забрана за 

употреба на свежи флуорсъдържащи парникови газове, с потенциал на глобално затопляне от 

2500 или повече, в хладилно оборудване с количество на зареждане от 40t CO2 eq или повече 

– 52 броя проверки на 49 броя обекти. 

 ползватели на R-404A/ R-507A, за спазване на същата забрана са предвидени за 

проверка 5 броя проверки за 5 броя обекта – от който 3 броя в Община Димитровград и 2 броя 

в Община Хасково. 

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

Приложение III, т. 10, т. 11 и т. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014- няма на територията 

на РИОСВ Хасково; 

 оператори на хладилни камиони и ремаркета за спазване на чл. 3, §4, чл. 4 и чл. 6 

от Регламент (ЕС) № 517/2014 няма на територията на РИОСВ Хасково; 

 дистрибутори на HFC за спазване на изискванията по чл. 6, §3 и  чл. 11, §4 от 

Регламент (ЕС) № 517/2014 – за проверка е заложен един обект „Пламеа“ ЕООД Хасково. 

 Ежеседмично следене на интернет сайтове за реклама на хладилни агенти 

(забранени за търговия и употреба от 01.01.2015 г.) и флуорсъдържащи парникови газове в 

бутилки за еднократна употреба (вносът е забранен от 4 юли 2007 г.) или предлагани на по-

ниски цени.  

 За предотвратяване и намаляване на шума в околната среда от промишлени 

инсталации и съоръжения цел в работата през 2021г. ще бъде и контрол на обекти, които са 

разположени в близост до жилищни райони и обекти, за които има постъпили жалби за шум 

от дейността им – 6 проверки на 6 обекта. 

Вземайки предвид, че на територията на РИОСВ Хасково работят обекти, подлежащи на 

контрол и по други нормативни изисквания имащи отношение по опазване качеството на 

атмосферния въздух, освен изведените основни приоритети на МОСВ за 2021 година, са 

пранирани по компонент въздух 103 проверки на 101 обекта, като за някои обекти проверките 

обхващат няколко наредби, отнасящи се за чистотата на атмосферния въздух. 

За опазване и подобряване състоянието на повърхностните води чрез намаляване 

замърсяването с отпадъчни води от битови и промишлени източници на територията на 

РИОСВ - Хасково за 2021 г. се поставят приоритетни цели за проверки на:  

 Всички канализационни системи на населени места на контролираната територия, 

включително: тези с над 2000 е.ж. без разрешително; в които са включени 

производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества; които заустват във водни тела със състояние по - лошо от добро -25 

проверки. 
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 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, включително заустващи в канализационни системи - 21 проверки; 

 Производствени обекти, с промишлени дейности, формиращи биоразградими 

промишлени отпадъчни води - 33 проверки; 

 Други обекти, определени на база на оценка на риска от вида и количеството 

замърсители в отпадъчните води, в т.ч. и обекти без разрешителни, без изградена 

ПСОВ, обекти, заустващи в канализационни мрежи на населени места, несвързани 

към селищна ПСОВ, депа за отпадъци -26 проверки. 

При проверките на обекти, формиращи битово – фекални отпадъчни води (в т.ч. 

канализационни системи на населени места) и пречиствателните станции към тях, ще се следи 

за наличие и експлоатационна готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на 

пречистените отпадъчни води (преди заустването им в повърхностния воден обект). 

За изпълнение на поставените цели за 2021 г. са планирани общо 105 проверки на 76 

обекта (справка 3.2). 

Във връзка с поставените приоритети за 2021г. са определените следните цели за 

проверки по отношение на управлението на отпадъците: 

 на всички инсталации, третиращи отпадъци, получени от трансграничен превоз по 

нотификации съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. - незабавна проверка при 

постъпване на информация за превоз на отпадъци, изискващи нотификация;  

 на всички лица, извършващи превози на отпадъци по общите информационни 

изисквания на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. - 75 бр. проверки на лица, за 

които е издадено разрешение и/или регистрационен документ за третиране на 

отпадъци, включително ,,Ворлд пластик“ ООД, Свиленград и ИК Наталия ЕООД 

гр.Кърджали, съгласно таблица 3.4, справка 3 

 на всички оператори и инсталации, третиращи опасни отпадъци - 4 бр. проверки на 

лица като 3бр. за третиране на опасни болнични отпадъци в гр.Хасково и гр.Кърджали  

и 1 в Димитровград, за предварително третиране и съхранение съгласно таблица 3.4, 

справка 3 

 за спазване на нормативните изисквания и недопускане на нерегламентирано изгаряне 

на отпадъци, в периода на отоплителния сезон (ноември – април), с висок приоритет 

на нерегламентираното изгаряне на ИУГ, отработени масла, отпадъци от текстил, 

дървени дограми и други лесно запалими материали - 99 бр. проверки, съгласно 

таблица 3.4, справка 3 

 на инсталации за изгаряне и/или съвместно изгаряне на отпадъци за спазване на 

нормативните изисквания - 4 бр. проверки на обекти за изгаряне на биоотпадъци,  

намиращи се в общините Харманли, Любимец и Стамболово, съгласно таблица 3.4, 

справка 3 

 на съществуващи депа, на които се депонират  производствени или опасни отпадъци, 

които не съответстват на нормативните изисквания – 1 бр. проверка на сгуроотвали 

на ТЕЦ Марица 3 АД  Димитровград, съгласно таблица 3.4, справка 2 

 за спазване изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО, на лицата, притежаващи разрешение 

по чл. 67 от ЗУО ще се извършат 58 бр. проверки,  съгласно таблица 3.4, справка 3 

 по издадените заповеди за заплащане на продуктова такса за предходната отчетна 

година за всички потоци МРО - ще се осъществят проверки на всички лица, включени 

в заповедите за неизпълнение; 
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 по издадените заповеди за заплащане на продуктова такса през отчетната година за 

всички потоци МРО, чрез проверка на лицата, включени в заповедите за 

неизпълнение; 

 дейността на лица, извършващи рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки; 

1 бр. проверка на „Атанасов 9992“ ЕООД гр. Кърджали, съгласно таблица 3.4, справка 

3 

 за спазване изискванията на чл. 10, ал. 3, 4 и 5 от Наредбата за изискванията за 

третиране на излезли от употреба гуми – 31 бр. проверки съгласно таблица 3.4, 

справка 3; 

 за изпълнение задълженията на кметовете на общини по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО , за 

предотвратяване  изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им - 17 бр. 

проверки на всички общини в обл. Хасково и обл. Кърджали, съгласно таблица 3.4, 

справка 1; 

 за изпълнение задълженията на кметовете на общини по чл. 10 от Наредба за разделно 

събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци за 

предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване 

на биоотпадъците на територията на общината, както и за изпълнение на заложените 

мерки в Плановете за действие към общинските програми за управление на отпадъци 

по чл. 52 от ЗУО – 17 бр. проверки на всички общини на територията на РИОСВ 

Хасково, съгласно таблица 3.4, справка 1; 

 за спазване изискванията на чл. 11 от Наредбата за управление на строителни 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за възложителите на 

СМР и/или на премахването на строежи, включително на пътища и на железопътни 

линии, да осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване на 

неопасните СО, образувани при тези дейности, в количествата и в сроковете 

по Приложение № 7 от Наредбата, - при предоставяне в РИОСВ Хасково на документи 

по изпълнение на ПУСО за обекти с възложител кмет на община, инспекцията ще 

извърши контрол по изпълнението на определените количествени цели за материално 

оползотворяване. 

Във връзка с изпълнение на поставените цели направление УО  планира да извърши през 

2021г. общо 269 бр. проверки на 249 обекта, от които - 34 проверки на всички общини; 5 

проверки на съществуващите депа за отпадъци (битови и производствени) и 230 бр. проверки 

на лица, извършващи дейности с отпадъци и пускащи на пазара МРО (справка 3.4). 

Във връзка с определените от МОСВ приоритети относно производство, съхранение и 

пускане на пазара на опасни химични вещества за 2021 г. са поставени следните цели: 

 по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака –контрол за установяване на условия 

на екологосъобразно междинно съхранение на живак, смеси на живака или живачни 

съединения – 1 проверка на един обект; 

 по Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH  

- контрол на производители и вносители на дървени въглища за извършена 

регистрация по Регламента – 1 проверка на един обект; 

- контрол на изискванията за разширени информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ), съвместно с РЗИ и с ИА ГИТ  – 1 

проверка ; 

- контрол на изискванията за разрешаване, съгласно REACH в рамките на Деветия 

хармонизиран европейски проект на Форума на ECHA (REF-9) „Контрол на 

изпълнението на задълженията за разрешаване, съгласно REACH – 1 проверка; 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137178691&dbId=0&iconId=1&edition=2147483647
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- контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), 

след достигане на съответната дата на забрана - 1 фирма;  

- изготвяне на рискови профили за вещества/фирми, показали несъответствия с 

изискванията на Регламента. Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста 

на инструкцията за взаимодействие. Целева група: вносители на химикали – 1 

проверка; 

 по Регламент (ЕС) 2019/1021 (относно устойчивите органични замърсители)  

- контрол на ограниченията/забраните за употреба на включените през 2020 г. 

УОЗ: дикофол (dicofol) (останалите УОЗ вещества от Приложение I и II не са 

установени на контролираната територия) – 1 проверка; 

 Глава седма, раздел І от ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии 

с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Директива 

2012/18/ЕС (СЕВЕЗО)) – оператори на предприятия, класифицирани с висок рисков 

потенциал, по чл. 103, ал. 2 от ЗООС – 3 проверки, в т.ч. контрол по отношение на: 

- мерките за безопасност;  

- достъпа до информацията на обществеността за предприятията с висок рисков 

потенциал и мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария. 

За изпълнение на целите през 2021 г. са планирани 40 бр. проверки по химикали и 3 бр. – 

по СЕВЕЗО (справка 3.8). 

Постоянна цел на превантивния контрол е недопускане на замърсявания и/или 

увреждане на околната среда над допустимите норми при осъществяване на предлаганата 

и/или планираната дейност при осъществяване на предлаганата и/или планираната дейност 

при провеждането на процедурите по реда на Глава шеста от ЗООС.  

 През 2021 г. са планирани общо 14 броя проверки за текущ контрол на основание чл. 154, 

ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – 12 за контрол на изпълнението на 

условия и мерки, поставени в решения по ОВОС и решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС на големи инфраструктурни проекти в региона, решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за жилищно строителство и 2 проверки 

за произнасяне по доклади по наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата в 

Становища по ЕО за ОУП на общини, разписани в табл. 3.6 OVOS i EO 2021.xlsx. 

 От общия брой (14 бр.) планирани проверки за 2021 г. са предвидени 7 от тях да бъдат 

комплексни проверки за контрол върху качеството на компонентите на околната среда и 

факторите, които ѝ въздействат на одобрени инвестиционни предложения за изграждане на 

големи инфраструктурни проекти в региона, като Междусистемна газова връзка Гърция – 

България, Въздушна линия 400 kV п/ст „Марица Изток“ – п/ст „Неа Санта“, Въздушна линия 

400 kV от п/ст „Пловдив“ 400 kV до п/ст „Бургас“ 400 kV с разкъсване в п/ст „Марица Изток“ 

400 kV и нов електропровод от п/ст „Марица Изток“ до ТЕЦ „Марица Изток 3“, като за контрол 

са планирани и одобрените с Решения по ОВОС на директора на РИОСВ – Хасково 

инвестиционни предложения за  „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци в землището на гр. Кърджали по Програма за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК” АД, гр. Кърджали“ и „Модернизация и разширение на Цинков завод 

чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов 

„Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи 

материали“, гр. Кърджали, разписани в табл. 3.10 Kompleksni proverki 21.xlsx. 

Основна цел за направление БРЗТЗ е опазване и увеличение биоразнообразието в 

региона чрез укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните 

им ресурси, изграждане и поддържане на Националната екологична мрежа.  

Специфични цели, чрез изпълнението на които ще се изпълнят приоритетите на 

направлението за 2021 г. са:  
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-контрол върху задълженията по стопанисването на защитените територии и спазването на 

забраните и режимите на опазване, определени със заповедите за обявяването им – заложени 

са 200 бр. проверки, отразени в справка 1 от приложение  3.5; 

-контрол на условията и/или мерките в решенията по проведените процедури по ОС за 

ППП/ИП – заложени са 32 бр. проверки, отразени в справка 2 от приложение  3.5; 

-контрол на функциониращи билкозаготвителни пунктове, както и на общини и ДГС/ДЛС за 

издадени позволителни за събиране на билки – заложени са 26 бр. проверки по ЗЛР, отразени 

в справка 3 от приложение  3.5; 

-контрол върху задълженията по стопанисването на вековни дървета и спазването на забраните 

и режимите на опазване, определени със заповедите за обявяването им – заложени са 25 

проверки, отразени в справка 4 от приложение  3.5; 

-контрол на дейностите по разрешителни, издадени по реда на чл. 49 от ЗБР – заложени са 17 

бр. проверки, отразени в справка 4 от приложение  3.5;  

-контрол на зоологически градини, цветарски магазини, места за отглеждане или съхраняване 

на регистрирани екземпляри от видовете по Регламент 338/97 и есетрови стопанства – 

заложени са 8 бр. проверки, отразени в справка 4 от приложение  3.5; 

-контрол на опитни полета в изпълнение на Годишна програма и План –график за провеждане 

на контрол върху работа с генетично модифицирани организми за 2021г. – заложени са 3 бр. 

проверки, отразени в справка 5 от приложение  3.5. 

Общо в направление БРЗТЗ са предвидени 311 проверки на 198 обекта (приложение 3.5). 

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 

Извършването на планираните проверки се осъществява на база утвърдения  годишен 

план, като всеки понеделник се съставя седмичен график за проверки, при координация с 

всички направления в инспекцията – цели се максимално възможно прилагане на комплексен 

подход при извършване на проверките, с оглед минимизиране на административните, човешки 

и финансови разходи. Графиците се обсъждат на седмичните оперативки при Директора и при 

одобряване на същият се подписва от ръководството за изпълнение. 

Комплексни проверки могат да бъдат провеждани както от служителите на РИОСВ, така 

и съвместно със служители на други държавни институции. Те се извършват след издадена 

заповед на директора на РИОСВ, в която се определя координатор на проверката. След 

извършване на проверката от екипа експерти се изготвя констативен протокол с констатации, 

предписания, срокове и отговорник за изпълнението им, който се представя и подписва от 

представител на оператора. При констатирани нарушения се предприемат административно-

наказателни мерки. Изготвя се доклад за извършената проверка, който се публикува на 

интернет страницата на РИОСВ-Хасково. Провежда се на последващ контрол за изпълнение 

на предписанията. 

Проверките за извършване на контрол на условията в КР се извършват в същата 

последователност и пълнота, с тази разлика, че за всяка проверка координаторът изготвя чек-

лист - списък с условията, които ще бъдат проверени. При проверката експертите от екипа 

извършват контрол по изпълнението на условията и сроковете в КР в рамките на своите 

правомощия и попълват чек-листа. Изготвят се констативен протокол и доклад за 

констатираните факти и обстоятелства относно съответствието на инсталацията с условията 

на разрешителното. При констатирани нарушения се налагат административно-наказателни 

мерки, дават се задължителни предписания и се провежда последващ контрол. Докладът се 

публикува на интернет страницата на РИОСВ-Хасково. 

При седмичното планиране в инспекцията се залага и извършване на извънпланови 

проверки по сигнали и жалби на физически или юридически лица, по заповеди на областни 
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управители, на  министъра на околната среда и водите и др., като се комбинират планови и 

извънредни проверки в определен район за намаляване на разходите.  

Извънредните проверки, свързани с аварийни или бедствени ситуации се осъществяват 

незабавно или в максимално кратък срок след получаване на сигнала, при необходимост 

съвместно с представители на Регионална лаборатория – Хасково към ИАОС, БДУВ ИБР 

Пловдив и др. 

4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи 

Проверките на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал се 

извършват от комисия и съобразно годишния план за контролната дейност, утвърдени със 

Заповеди на министъра на околната среда и водите. Комисията е съставена от оправомощени 

представители на териториалните и регионалните структури на МОСВ, Министерство на 

вътрешните работи, ИА „ГИТ“ и кметовете на общините. 

Председателят на комисията свиква комисията на подготвителна среща за запознаване 

на членовете й с дейността и характеристиката на обекта на проверка и с обхвата на 

проверката, уведомява писмено оператора на предприятието и/или съоръжението, подлежащо 

на контрол за датата на предстоящата проверка. След провеждането й съставя констативен 

протокол със задължителни предписания със срокове и отговорници за изпълнението им. При 

констатирани нарушения съставя акт за административно нарушение.  

След всяка проверка председателят изготвя и изпраща доклад до министъра на околната 

среда и водите, към който прилага констативния протокол, както и акта за административно 

нарушение, ако такъв е бил съставен. 

4.5. Процедури за преглед на този план 

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

експертите при комплексните проверки в РИОСВ – Хасково всяка седмица се изготвя план-

график за предстоящите проверки, като се съвместяват извънредни и планови проверки според 

посоката и приоритетността им, с цел оптимизиране на разходите. 

В хода на изпълнение на Плана за контролната дейност за 2021 г. в РИОСВ - Хасково е 

въведена практика, утвърдена със заповед на директора, с която е указано, че всеки експерт 

своевременно, незабавно след проверката отразява всички извършени от него проверки и 

резултатите от тях (предписания, административнонаказателни мерки и др.) в четири 

създадени общи таблици – 2 за контролната дейност, административни мерки и контрол на 

предписанията. В определена таблица, също така всяко направление в Дирекциите регистрира 

изпълнените проверки от план-графика. Чрез създадената екселска таблица за контролната 

дейност директорите на дирекции седмично проследяват процента на изпълнение на плана от 

всяко направление и при констатирано изоставане от планираното поради обективни и 

субективни причини (снеговалежи, продължителни дъждове, голям брой извънредни 

проверки, заболявания и др.) се предприемат мерки за сгъстяване на графика, увеличаване на 

натовареността на експертите в съответната област и компенсиране на изоставането. 

Резултатите от изпълнение на плана се докладват на седмични оперативки при директора на 

РИОСВ Хасково. 

 



Хасково Димитровград Ивайловград Любимец МаджаровоМинерални баниСвиленградСимеоновград СтамболовоХарманли ТополовградКърджалиДжебел Кирково КрумовградМомчилградЧерноочене

1.1 Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ -Хасково
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Кърджали Джебел Бислав ООД, гр.Кърджали
Бензиностанция Ромпетрол Бислав ООД ,гр. 
Джебел

4671 х х

Кърджали Джебел Благун с. Софийци х

Кърджали Джебел В и К ООД, гр.Кърджали, бул "България" № 88 Канализационна система на гр.Джебел
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Кърджали Джебел Евромес М ЕООД, Джебел месопреработвателно предприятие х х х

Кърджали Джебел Елима - Айнур Реджеб ЕТ, гр. Джебел
производство на пердета и спално бельо, гр. 
Джебел

х

Кърджали Джебел Ида мода ЕООД, гр. Джебел, ул. „Антарктида“ № 3
Ида мода ЕООД, гр.Джебел, производство на 
облекло

1413 х

Кърджали Джебел Идеалфешън ООД, Джебел производство на облекло, гр. Джебел х

Кърджали Джебел
Имерис Минералс България АД, гр.Кърджали, 
бул."Беломорски" № 97

Находище за перлит Счупената планина, 
с.Воденичарско, общ.Джебел

Произв. на изделия от 
други неметални 
минерали-2399

х х х

Кърджали Джебел Кяшиф ЕООД, гр.Джебел, ул."Йълдъръм" № 1 производство на цилиндри, гр. Джебел

Производство на 
хидравлични помпи, 
хидравлични и 
пневматични двигатели - 
2812

х х х х х

Кърджали Джебел ЛАЗАРИНА - 80 общ. Джебел, с. Чакалци
Варово стопанство, ул. Еделвайс , гр. Джебел, 
общ. Кърджали

х х

Кърджали Джебел Летен дъб с. Мишевско, м."Старите гробища" х
Кърджали Джебел Летен дъб с. Телчарка, в двора на училището х

Кърджали Джебел Мусан Н ООД, с.Вълкович, общ.Джебел
Кланица с месопреработвателно предприятие в 
с.Вълкович

Производство на месо, без 
месо от домашни птици-
1011

х х х х

Кърджали Джебел Община Джебел гр. Джебел, ул. Еделвайс 19 х х

Кърджали Джебел Община Джебел Склад за съхранение на пестициди гр. Джебел х

Кърджали Джебел Община Джебел Склад за съхранение на пестициди с. Устрен х

Кърджали Джебел ОПЗ - Кърджали, гр. Джебел опитно поле за ГМО х х

Кърджали Джебел Пашов-ЯР ЕООД, грДжебел, ж.к."Младост" № 9
млекопреработвателно предприятие в 
с.Вълкович, общ.Джебел

Произв. на мляко и мл. 
продукти без сладолед-
1051

х х х х

Кърджали Джебел Петрол АД, Джебел Бензиностанция 8310 4730 х х
Кърджали Джебел ПЗ Скални образувания, мест. Калето х
Кърджали Джебел ПР Чамлъка х
Кърджали Джебел Рес-1 ООД, гр.Джебел Бензиностанция Рес-1 х х
Кърджали Джебел Ромпетрол АД, път Джебел-Златоград Бензиностанция 4671 х х

Кърджали Джебел
Сьонмез Интернейшънъл ООД, гр.Джебел, Промишлена зона, 
ул.”Йълдъръм” № 1

производство на конфекционирано дамско 
облекло, гр.Джебел

х

Кърджали Джебел
Текстил-интернешънъл КВ ЕООД, гр. София, район Сердика, 
ул. "Съзнание"№ 3

производство на облекло, гр. Кърджали х

Кърджали Джебел Флаш Текстил ООД, гр. Джебел, ул. "Еделвайс" № 17, ет.2 производство на облекло, гр. Джебел х

Кърджали Джебел Хит - 06 ЕООД, гр. Джебел дървообработване х
Кърджали Джебел Цер с. Плазище, м. "Старите гробища" х
Кърджали Джебел Юзи Юзеир Осман ЕТ, гр. Джебел производство на облекло, гр. Джебел х
Кърджали Джебел Юмрука ЕООД, Джерово Бензиностанция Юмрука Джерово х х
Кърджали Кирково Автосервиз ДИАНА ЕТ с. Кирково Автосервиз х
Кърджали Кирково Автосервиз ЕКСПРЕС с. Кирково Автосервиз х
Кърджали Кирково Автосервиз МАЛКИЯ с. Кирково Автосервиз х
Кърджали Кирково Али Транс ЕТ, с. Добромирци транспортиране на отпадъци х
Кърджали Кирково Али Транс ЕТ, с.Добромирци Бензиностанция Али Транс с.Добромирци х х
Кърджали Кирково Брилянт АД, Пловдив, ул.Цар Борис III 40 производство на облекло, с.Чакаларово х х
Кърджали Кирково Бряст с. Чакаларово, в двора на училището х
Кърджали Кирково Вам Дор Мебел ООД, с. Кирково (Вам Дор ООД) производство на мебели, с.Завоя х х
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1. РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА КОНТРОЛ   
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Закон за опазване на околната среда
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наименоване на обект, 
населено място



Кърджали Кирково
Вес - Маг ЕООД, с. Горно Кирково, общ. Кирково, ул.“Първа” № 
1

с. Горно Кирково, общ. Кирково, хранителен 
магазин, плодове и зеленчуци

х

Кърджали Кирково Викинг Т ООД, с.Кирково производство на работно облекло, с. Кирково х

Кърджали Кирково
Въжелиев-1951 ООД-с. Чакаларово, ул. Асен Иванов 22, общ. 
Кирково

Кирково,търговия със строителни материали Търговия на дребно 4719 х х х

Кърджали Кирково Дарина ЕТ, с.Кирково Бензиностанция Дарина,Кирково х х

Кърджали Кирково Дарис ООД, с.Чакаларово, общ.Кирково производство на дървени въглища и пелети х х

Кърджали Кирково Декса Петрол ЕООД-гр. Кирково бензиностанция 8315 франчайз Петрол х х

Кърджали Кирково Дельо войвода милк ООД, Златоград, ул."Ахрида" № 11
млекопреработвателно предприятие в 
с.Добромирци, общ.Кирково

Производство на мляко и 
млечни продукти без 
сладолед-1051

х х х х

Кърджали Кирково
Деси – 87 – Десислава Караджова ЕТ, с. Горно Кирково, общ. 
Кирково,  ул.“Първа” № 166, вх. А

с. Горно Кирково, общ. Кирково,  супермаркет 
„Маказа“

х

Кърджали Кирково Диамант - 88 ЕООД бензиностанция, с. Кирково х х
Кърджали Кирково Ес Би Ен ЕООД , с.Бенковски Бензиностанция Ес Би Ен Бенковски х х
Кърджали Кирково Зимен дъб с. Бенковски, в двора на джамията х
Кърджали Кирково Зимен дъб с. Медевци х
Кърджали Кирково ЗМ Гюмюрджински снежник х
Кърджали Кирково ЗМ Находище на Провански салеп - с. Лозенградци х
Кърджали Кирково ЗМ Находище на Провански салеп- с.Априлци х

Кърджали Кирково ЗМ Ултрабазични скали с пионерна тревна растителност х

Кърджали Кирково Кирково ООД, с.Кирково производство на хидравлични цилиндри х х х х

Кърджали Кирково Лина 07 - Владимир Иванов ЕТ, с.Кирково автосервиз, ул. Димитър Благоев“ 23, Кирково х

Кърджали Кирково Лина 07,с.Кирково дървопреработка,с.Подкова х х
Кърджали Кирково Лина-07 с.Кирково Бензиностанция Лина-07, Кирково х х

Кърджали Кирково ЛИНА-07-Владимир Иванов ЕТ с. Кирково Автосервиз ЛИНА, ул. Дим. Благоев х

Кърджали Кирково
МАКСИ ХОУМ ЕООД, София ЖК. БОЯНА, ул. КАМЕННО 
ЗДАНИЕ 1

с. Кирково, търговия с бои и строителни 
материали

х х

Кърджали Кирково Моллов и синове ЕТ, с.Чорбаджийско Бензиностанция Моллов и синове,Чорбаджийско х х

Кърджали Кирково Община Кирково с. Кирково, ул. Дружба 1 х х

Кърджали Кирково Община Кирково 
Склад за съхранение на пестициди 
с.Добромирци

х

Кърджали Кирково Община Кирково транспорт на отпадъци х
Кърджали Кирково Петрол АД, гр. София Бензиностанция Петрол АД, с .Кирково 4730 х
Кърджали Кирково ПЗ Гъбата х
Кърджали Кирково ПЗ Лъвът х
Кърджали Кирково Полски ясен с. Чорбаджийско х
Кърджали Кирково Пърнар с. Горна Каялоба х
Кърджали Кирково Пърнар с. Горна Каялоба х
Кърджали Кирково Пърнар с. Горна Каялоба х

Кърджали Кирково
Р-Декса трейдинг ООД, гр. Пловдив, район Централен, ул. 
"Осми март" № 1

производство на облекло, с. Кирково х х

Кърджали Кирково
Тими стил 2015 ЕООД, общ. Кирково, с. Завоя, п.код 6864, ЖК. 
Завоя № 5

с. Кирково, търговия с бои и строителни 
материали

нисък х х

Кърджали Кирково ТП ДГС Кирково с. Чакаларово, общ. Кирково х

Кърджали Кирково
Тюркоаз ЕООД, гр. Кърджали, жк. "Възрожденци", бул. "Христо 
Ботев" 9, вх.А, ет.2, ап.6

производство на облекло, с. Тихомир х

Кърджали Кирково Чилингир 55 ЕТ, с.Кирково
площадка за ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, 
Кирково

х

Кърджали Кирково Чинар с.Фотиново х

Кърджали Кирково Шахин 81 ЕООД, с. Бенковски, общ. Кирково
третиране на ИУМПС, с. Бенковски, общ. 
Кирково

х

Кърджали Кирково Ярсар - Румен Арабаджиев ЕТ - цветарски магазин с. Кирково х

Кърджали Крумовград Бадекс ООД, гр. Момчилград, ул. "Софроний Врачански" №7 производство на облекло, гр. Крумовград х

Кърджали Крумовград БКС ЕООД, ул. " Авренско шосе" № 1 бетонов възел х х

Кърджали Крумовград В и К ООД, гр.Кърджали, бул."България" № 88 Канализационна система на гр.Крумовград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Кърджали Крумовград Велин Драмалиев ЕТ, гр. Крумовград, ул. Васил Левски 4 гр. Крумовград, ул. Васил Левски 4, автосервиз х

Кърджали Крумовград ВЕЦ Студен кладенец
с.Студен кладенец, производство на 
електроенергия

х

Кърджали Крумовград Джел
с.Чукурите/с. Стражец/, в двора на сграда в 
селото 

х

Кърджали Крумовград Джи и Джи ЕООД-гр. Крумовград, пл. България 9 склад за строителни материали,Крумовград х х

Кърджали Крумовград Дрилинг сървисиз България ООД, гр. София гр. Крумовград, автосервиз х

Кърджали Крумовград
Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД, гр.Крумовград, 
ул."Христо Ботев" № 1

добив и преработка на златосъдържащи руди от 
участък "Ада тепе" на находище "Хан Крум"

х х х

Кърджали Крумовград ЕВРЕДИКА-2012, Крумовград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Кърджали Крумовград ЕР- Юг КЕЦ Крумовград х
Кърджали Крумовград ЗМ Находище на дървовидна леска х
Кърджали Крумовград ЗМ Находище на родопски лопен х
Кърджали Крумовград ЗМ Орешари х
Кърджали Крумовград ЗМ Рибино х
Кърджали Крумовград ИНТЕРСОУРС ЕООД, Асеновград Крумовград, шивашко предприятие х
Кърджали Крумовград КЕЦ Крумовград - Разрешително №715/21.07.2017г. гр. Крумовград х
Кърджали Крумовград Конски кестен с. Калайджиево, горната махала х
Кърджали Крумовград Крумица АД, гр. Крумовград, ул."Съединение" № 44 производство на обувки, гр. Крумовград х х х х



Кърджали Крумовград М и М ЕООД, гр. Крумовград, ул. "Димитър Благоев" № 8
производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия 

х

Кърджали Крумовград Марина 10 ЕООД, гр. Крумовград, ул. Съединение 20 гр. Крумовград, ул. Съединение 20, автосервиз х

Кърджали Крумовград МБАЛ " Живот + " ЕООД болница, Крумовград х

Кърджали Крумовград Моторем Венцислав Георгиев, гр. Крумовград
Моторем Венцислав Георгиев, гр. Крумовград, 
автосервиз

х

Кърджали Крумовград МЦ № 1 ЕООД МЦ, Крумовград х

Кърджали Крумовград НЕК ЕАД, гр.София, ул. Триадица, 8 язовирен район Арда, стена Студен кладенец х

Кърджали Крумовград Община Крумовград гр. Крумовград, пл. България 5 х х

Кърджали Крумовград Община Крумовград, пл."България" № 5 Крумовград,склад за съхранение на пестициди х

Кърджали Крумовград Община Крумовград, пл."България" № 5 община Крумовград-сметосъбиране х

Кърджали Крумовград Община Крумовград, пл."България" № 5 ПСОВ кв.Изгрев, гр.Крумовград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Кърджали Крумовград Община Крумовград, пл."България" № 5 ПСОВ с.Егрек, общ.Крумовград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Кърджали Крумовград Община Крумовград, пл."България" № 5 ПСОВ с.Студен кладенец, общ.Крумовград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Кърджали Крумовград Орегано БГ ООД гр. Крумовград, ул. Славянска №16 х
Кърджали Крумовград Петрол АД Бензиностанция 8307, Крумовград 4730 х х
Кърджали Крумовград ПЗ Буреще х
Кърджали Крумовград ПЗ Водопада х
Кърджали Крумовград ПЗ Душан х
Кърджали Крумовград ПЗ Мандрата х
Кърджали Крумовград ПЗ Находище на градински чай х
Кърджали Крумовград ПЗ Находище на градински чай" м. Дайма х
Кърджали Крумовград ПЗ Шестте пещери, в мест. Моста х
Кърджали Крумовград Резерват Вълчи дол х

Кърджали Крумовград Стил Октан ООД Бензиностанция, гр. Крумовград.ул. Княз Борис х х

Кърджали Крумовград Сутекс Трейд ЕООД, гр. София, район Искър, ж.к. "Дружба"1 производство на облекло, гр. Крумовград х

Кърджали Крумовград Теклас България ЕАД
Обект гр.Крумовград за производство 
пластмасови изделия за автомобилната 
промишленост

2219 х х х х

Кърджали Крумовград ТП ДГС Крумовград гр. Крумовград, пл. България 8 х
Кърджали Крумовград Тюркоаз ЕООД производство на облекло, гр. Крумовград х
Кърджали Крумовград Февзи и син инженеринг ЕТ, гр. Крумовград бетонов център х
Кърджали Крумовград Февзи и син инженеринг ЕТ, Крумовград Бензиностанция Октан, Крумовград х х

Кърджали Кърджали А И Г - Георги Чешмеджиев ЕТ, гр.Кърджали
производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия, гр.Кърджали

х

Кърджали Кърджали Авто Съни ЕООД гр. Кърджали, автосервиз х

Кърджали Кърджали
Ада Колор ЕООД, гр. Пловдив-р-н СЕВЕРЕН, ул. БРЕЗОВСКО 
ШОСЕ 176

Кърджали, търговия на едро с химични 
вещества и продукти

4675 х х

Кърджали Кърджали АЙЛИН-Емин Муад ЕТ, гр.Кърджали производство на облекло, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Айнес-06 ООД, гр. Кърджали хранителен магазин ”Осетия, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Алтън-Фахри Наим ЕТ, гр.Кърджали произв.на детско облекло, с. Соколяне х

Кърджали Кърджали АМАР ЕООД, гр.Кърджали, ул."Републиканска" № 26
цех за консервиране на плодове и зеленчуци в 
с.Чифлик, общ.Кърджали

Преработка и 
консервиране на други 
плодове и зеленчуци, без 
готови ястия-1039

х х

Кърджали Кърджали Ананиев Кърджали ЕТ, ул."Родопи"№19 производство на месни продукти, гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали Ангротех   ЕООД, Кърджали,ул."Хр.Ботев"2
Магазин за стр.материали-магазин за 
строителни материали (МИШ-МАШ)

х х

Кърджали Кърджали Ангротех ЕООД, гр.Кърджали търговия с железарски стоки х х
Кърджали Кърджали Апаз 4 ЕООД СЕРВИЗ; смяна на масла. х
Кърджали Кърджали Апид 2000 ООД, гр. Пловдив, ул. Скопие 14 Бензиностанция А-3 с.Комунига х х
Кърджали Кърджали Аргос 15 ООД металообработване, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Ардастрой ООД Кърджали, ул. "Металург" № 16 бетонов център, инд. Зона юг х х х

Кърджали Кърджали Аркома композит ООД, Кърджали
производстви на полимерни изделия, гр. 
Кърджали

х х

Кърджали Кърджали Артекс България ЕООД, гр. Кърджали производство на облекло, гр. Момчилград х
Кърджали Кърджали Асуна ауто ЕООД гр. Кърджали автосервиз х

Кърджали Кърджали Атанасов 9992 ЕООД, гр. Кърджали
производство на маркучи, третиране на 
отпадъци, гр. Кърджали

х

Кърджали Кърджали Атанасов 9992 ЕООД, гр. Кърджали транспорт на отпадъци х
Кърджали Кърджали Ауто РС 2012 ЕООД, Кърджали сервиз за смяна на масла х
Кърджали Кърджали Ахрида АД, обл. Кърджали производство на конфекция, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали АШКЪН 2019 ЕООД, Кърджали площадка ИУМПС х

Кърджали Кърджали
Байкал - 1 ЕООД, гр. Кърджали, ул. "Омуртаг"  №4, вх.В, ет.2, 
ап.34

производство на месо, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Баке+ ООД, гр.Кърджали производство на хляб, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Балкан М ЕООД, Кърджали транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Кърджали Кърджали Балканстрой инвест ООД, гр.Кърджали, ул."Добруджа" № 34 бетонов възел, инд. Зона изток
Строителство на жилищни 
и нежилищни сгради-4120

х х х х

Кърджали Кърджали Балтимекс - ООД транспорт на отпадъци х
Кърджали Кърджали Балтимекс ООД Кърджали СЕРВИЗ; смяна на масла. х
Кърджали Кърджали Бари 95 ЕООД, Кърджали ИУМПС х

Кърджали Кърджали
Бехи – Бехиде Чаушева ЕТ, гр.Кърджали, бул.„България“№37, 
бл. 51

Бехи – Бехиде Чаушева ЕТ, гр.Кърджали, 
книжарница

6920 х

Кърджали Кърджали Билла Маркет ЕООД Кърджали,бул.България"55
Търговска верига за хранителни стоки, гр. 
Кърджали

х х



Кърджали Кърджали Бутер ЕООД, гр. Кърджали
производство на сладкарски изделия, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали В и К ООД, гр.Кърджали, бул."България" № 88 ПСОВ-Кърджали
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х х

Кърджали Кърджали В и К ООД, гр.Кърджали, бул."България" № 88 ПСПВ с. Енчец х х
Кърджали Кърджали Вале кар ЕООД гр.Кърджали отпадъци от масла и нефтопродукти х
Кърджали Кърджали Валери Богданов ЕТ - зоомагазин гр. Кърджали, ул. "Хр. Ботев" №1 х
Кърджали Кърджали Васмар ООД, Кърджали, бул."Беломорски"68 автосервиз гр.Кърджали х х

Кърджали Кърджали Васмар ООД, Кърджали, бул."Беломорски"68
Васмар 3, магазин за строителни материали, гр. 
Кърджали

х х х

Кърджали Кърджали
Ве Ка Ес България ООД, гр. Кърджали, промишлен район 
"Летище"

Фабрика за пране, сушене и багрене на 
конфекция, гр. Кърджали

Пране и химическо 
чистене-9601

х х х х х

Кърджали Кърджали Велкар 74 ЕООД, гр. Кърджали
Велкар 74 ЕООД, Гр. Кърджали, автосервиз със 
смяна на масла

х

Кърджали Кърджали Ветекс ЕООД, Кърджали, кв.Възрожденци бл.2 магазин за строителни материали х х
Кърджали Кърджали Ветекс ООД гр.Кърджали внос на шевни машини, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали ВЕЦ Кърджали Кърджали х

Кърджали Кърджали Вива-Вълчо Вълчев ЕТ, с. Резбарци, общ. Кърджали
производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия, с. Резбарци, общ. 
Кърджали 

х

Кърджали Кърджали Викивес ООД, гр. Кърджали СЕРВИЗ; смяна на масла, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали ГКПП Маказа ГКПП Маказа х

Кърджали Кърджали
Горубсо-Кърджали” АД, гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 
83

Преработка на златосъдържащи руди, 
Кърджали

Добив на руди и на цветни 
метали-0729

х х х х х х х х

Кърджали Кърджали Григор-89 ООД, гр. Кърджали, бл.„Марица“вх.Г,ап.55
Григор-89 ООД,  гр.Кърджали, магазин за 
домашни потреби

4719 х

Кърджали Кърджали Д.Н.С. Логистик ЕООД, с. Невестино, общ. Кърджали транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Кърджали Кърджали Дамита ЕООД, гр. Кърджали производство на облекло, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Датко ЕООД, Кърджали магазин за строителни материали х х
Кърджали Кърджали Делис ООД металообработване, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Диаманд-06 ЕООД, гр. Кърджали производство на облекло, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Дион ЕООД, гр. Кърджали стъклопакети х
Кърджали Кърджали ДМ България ЕООД Кърджали х
Кърджали Кърджали ДМСГД Кърджали х
Кърджали Кърджали Донка Жекова Петкова гр. Кърджали, кв. Гледка, ул. Младост 32 х
Кърджали Кърджали Дофи ООД, Кърджали,ул."Т.Каблешков"№9 производство на мебели, гр. Кърджали х х х х
Кърджали Кърджали ДПБ Кърджали х
Кърджали Кърджали ЕВН България Електроразпределение ЕАД КЕЦ Кърджали х

Кърджали Кърджали Евро хром ЕООД, гр.Кърджали,бул.„България“№101
Евро хром ЕООД, обект-гр. 
Кърджали,производство на пластмасови 
изделия

4662 х

Кърджали Кърджали Евромес 2012 ЕООД, Кърджали, ул.,,Оборище" 18 кланица с.Енчец, общ.Кърджали
Производство на месо, без 
месо от домашни птици-
1011

х х х

Кърджали Кърджали ЕВРОСТИЛ ООД, гр. Кърджали производство на мебели, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали ЕГО-ТЕКС ООД, гр. Кърджали внос на текстил и облекло, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Екзотика ЕТ - зоомагазин гр. Кърджали, ул. "Хр. Г. Данов" №8 х

Кърджали Кърджали Екип холдинг ЕООД гр.Кърджали-произв.на ПВЦ дограма Производство на ПВЦ дограма, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Екобултрейд ЕООД Кърджали, кв. Гледка НУБА, неопасни отпадъци, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Екс сервиз- Румен Велков ЕТ Кърджали смяна на масла, сервиз х

Кърджали Кърджали Ел Системс АД
строителство и ремонт на ел системи и 
инсталации

х

Кърджали Кърджали ЕЛБА БГ ЕООД, Кърджали транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Кърджали Кърджали ЕЛЗА – Даниела Тончева ЕТ, гр. Кърджали производство на облекло х
Кърджали Кърджали Ели 94 ЕООД - магазин за цветя "Ели" гр. Кърджали, бул. Булаир 12 х

Кърджали Кърджали Елит-95 ООД, гр. Кърджали-кв. ГЛЕДКА, ул. ПЪРВИ МАЙ 92 бензиностанция гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали Елит-95 ООД, гр. Кърджали-кв. ГЛЕДКА, ул. ПЪРВИ МАЙ 92
гр. Кърджали-производство на токозахранващи 
системи за офиси 

х х

Кърджали Кърджали Елмак ООД, гр. Кърджали, бул. „България“ № 101
Внос и търговия с битова техника и 
електроуреди, гр.Кърджали

х

Кърджали Кърджали Емануил Манолов ЕТ, гр. Кърджали производство на облекло х

Кърджали Кърджали Емо транс ЕООД, гр. Кърджали, бул Беломорски 10 гр. Кърджали, бул Беломорски 10, автосервиз х

Кърджали Кърджали ЕМО Транс ЕООД, Кърджали транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Кърджали Кърджали ЕРИК-К.ГеновЕТ, гр.Кърджали,бул."България"43
Автосервиз и магазин за авторепаратурни 
продукти

х х

Кърджали Кърджали Ефор груп ЕООД 
производство на метални изделия и 
конструкции, гр. Кърджали

х

Кърджали Кърджали ЕФОРЛОГ Транспорт Солюшънс ЕООД, Кърджали транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Кърджали Кърджали Жо Ки 2015 ООД - зоомагазин гр. Кърджали, ул. "Републиканска" №9 х
Кърджали Кърджали ЗМ Находище на венерин косъм - река Кьошдере х
Кърджали Кърджали ЗМ Средна Арда х
Кърджали Кърджали ЗМ Юмрук скала х

Кърджали Кърджали
Ива – 12 – Георги Белев ЕТ, гр. Кърджали, ул. “Генерал Делов” 
№ 2, вх.А, ет. 7, ап. 25

Ива – 12 – Георги Белев ЕТ, гр. Кърджали, 
производство на сладки изделия

4711 х

Кърджали Кърджали Изис ООД, гр. Кърджали сервиз за смяна на масла х
Кърджали Кърджали ИК Наталия ООД транспортиране на отпадъци х

Кърджали Кърджали ИК Наталия ООД, гр.Кърджали, ул. "Републиканска" № 9 инсталация за соапщок в гр. Кърджали
Търговия на едро с 
химични вещества и 
продукти-4675

х х х

Кърджали Кърджали
Имерис Минералс България АД, гр.Кърджали, 
бул."Беломорски"№9 7

Находище за бентонитови глини Пропаст-
Доброволец, земл.Кърджали

Производство на изделия 
от други неметални 
минерали-2399

х х



Кърджали Кърджали
Имерис Минералс България АД, гр.Кърджали, 
бул."Беломорски"№9 7

Фабрика за бентонит и зеолит в гр.Кърджали
Производство на изделия 
от други неметални 
минерали-2399

х х х х х

Кърджали Кърджали Индустриални суровини ЕООД , София ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали
Интернешънъл Пауър Съплай АД, гр.София, ж.к."Младост"1, 
бл.1В, ет.9, ап.54

гр.Кърджали, производствена сграда за 
токозахранващи системи

2711 -Производство на 
електрически двигатели, 
генератори и 
трансформатори

х х

Кърджали Кърджали
Ирс-Изет Рашид ЕТ, гр.Кърджали,бул.”Беломорски”№66, вх.А, 
ет.12, ап.47

магазин за хранителни стоки, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Камелия Кърджали ЕООД -  цветарски магазин гр. Кърджали, ул.Георги Бенковски 5 х

Кърджали Кърджали Капитан Петко войвода АД изработка на метални изделия, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Капринт ООД ситопечат, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали
КАРАЖА ПЛАСТИК - БЪЛГАРИЯ АД, Кърджали 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЮГ

Кърджали, Производство на други изделия от 
пластмаси

2229 х х х

Кърджали Кърджали Караман ООД, Кърджали,бул."България"93 Склад за строителни материали,Кърджали х х

Кърджали Кърджали Кардешлер сервиз ЕООД Кърджали
отпадъци от масла и нефтопродукти, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали Кауфланд Енд Ко КД, гр.София хипермаркет х
Кърджали Кърджали КЕЦ Кърджали гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали Кипс ООД Кърджали,промишлена зона
месопреработвателно предприятие, гр. 
Кърджали

х х х

Кърджали Кърджали КЛИНЪР ООД, гр. Кърджали транспорт на отпадъци х
Кърджали Кърджали Ковег - млечни продукти, Кърджали, промишлена зона млекопреработка, гр. Кърджали х х х х
Кърджали Кърджали Корат-Румен Костадинов ЕТ, Кърджали Бичене на дървесина х
Кърджали Кърджали Корект Комерс 90 ЕООД , Кърджали,ул."Отец Паисий"12 Магазин за бои,Кърджали х х
Кърджали Кърджали Кутянов строй ООД,бул. България 99 склад за бои, гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали Ленд стийл ЕАД Кърджали ЦБ - хартия, пластмаса, картон, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Ленд стийл ЕАД, гр. Кърджали транспорт на отпадъци, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Летен дъб
с. Гняздово, с координати Х-378997,9363, У-
4612184,751

х

Кърджали Кърджали ЛИДЛ България ЕООД & КО.КД, Равно поле,ул."Трети март"№1 супермаркет от веригата ЛИДЛ, гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали Лукойл България ЕООД Бензиностанция Атамит – юг, Кърджали 4671 х х

Кърджали Кърджали Лукойл България ЕООД 
Бензиностанция Лукойл,Кърджали, изх.за 
Момчилград

4671 х х

Кърджали Кърджали ЛЮБО-64-ЛЮБЕН ЙОНКОВ ЕТ, гр. Кърджали производство на облекло х

Кърджали Кърджали
М - Милена Грозева ЕТ, гр. Кърджали, кв. ”Възрожденци”, бл. 
37, вх. Г, ет. 8, ап.75

магазин за хранителни стоки, гр. Кърджали, х

Кърджали Кърджали
М и М - Кърджали ЕООД, гр. Кърджали, кв. "Възрожденци", бл. 
37, ап. 80

внос и продажба на нови автомобилни гуми, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали М Тех ЕООД гр.Кърджали произв.на детска конфекция х

Кърджали Кърджали
Магазин за домашни потреби „1 лев“, гр. Кърджали, бул. 
„България“

Магазин за домашни потреби „1 лев“, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали Максима ЕТ Кърджали смяна на масла;сервиз. х

Кърджали Кърджали
Маргос - 2 ООД, гр.Кърджали, ул.”Трапезица” № 18, вх. А, ет. 5, 
ап. 20

производство на месо и месни продукти, 
гр.Кърджали

х х х

Кърджали Кърджали Мариета ООД Кърджали транспорт и масла х
Кърджали Кърджали Марин Батуров ЕООД  София,ул."Раковски"111 Обработка на скалооблицовачни плочи х х
Кърджали Кърджали МБАЛ „Др. Атанас Дафовски” АД Кърджали х
Кърджали Кърджали МБАЛ Кърджали ООД Кърджали х
Кърджали Кърджали МЕАЦА ЕООД, гр. Кърджали строителство и произв. На PVC дограма х

Кърджали Кърджали Мейтс-дизайн ООД, гр. Кърджали, ул. Добрич № 10
с. Панчево, община Кърджали, ПИ 
№55422.4.143

Обработване на неопасни 
отпадъци

х

Кърджали Кърджали Мемориал ООД Кърджали,бул."Беломорски"75 Обработка на скалооблицовачни плочи х х

Кърджали Кърджали Мери - АН ООД, гр. Кърджали, бул. ”Сан Стефано” бл. Рила -2
производство на сладкарски изделия, 
гр.Кърджали

5630 х

Кърджали Кърджали Метеор-61 ООД, Кърджали,бул."България"2А Бензиностанция Метеор-61, Кърджали х х
Кърджали Кърджали Мите -М" ЕООД - магазин "Райски цветя" гр. Кърджали, бул. България 67 х
Кърджали Кърджали Модак ООД, кв. Резбарци производство на облекло, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали
Модекс ООД, гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, бул.“Христо 
Ботев” № 88

Модекс ООД, гр. Кърджали, производство на 
алуминиева дограма

3109 х х

Кърджали Кърджали Монек юг АД Кърджали,бул."Беломорски"105
Машиностроене; отработени масла и 
нефтопродукти, ОЧЦМ

2892 - Производство на 
машини за добива и 
строителството

х х х х х

Кърджали Кърджали Мтех ЕООД, с. Прилепци, Дом 74 Б, общ. Кърджали
Производство на облекло, с. Прилепци, общ. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали МЦ "ЗДРАВЕ" ЕООД Кърджали х
Кърджали Кърджали НАДЕЖ ООД, гр. Хасково площадка за третиране на отпадъци х
Кърджали Кърджали Надежда 94 ООД металообработка х
Кърджали Кърджали НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади" язовирна стена Кърджали х
Кърджали Кърджали Николови 11 ЕООД, гр. Кърджали сервиз за смяна на масла х
Кърджали Кърджали Нил 2013 ЕООД, с. Чилик ИУМПС, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали НИС Петрол ЕООД НИС Петрол ЕООД, Кърджали - бензиностанция 4730 х

Кърджали Кърджали Областно Пътно управление (ОПУ) Кърджали републиканска пътна мрежа х
Кърджали Кърджали Община Кърджали гр. Кърджали, бул България 41  х х х

Кърджали Кърджали Община Кърджали
Площадки за предаване на разделно събрани 
отпадъци от бита, с-ми за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки и битови отпадъци

х



Кърджали Кърджали Община Кърджали

Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общини Кърджали, Ардино, Джебел, 
Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград 
и Черноочене

Събиране на неопасни 
отпадъци-3811

х х х

Кърджали Кърджали община Кърджали с.Звиница, склад за съхранение на пестициди х

Кърджали Кърджали община Кърджали с.Рани лист,склад за съхранение на пестициди х

Кърджали Кърджали ОКС Кърджали  гр. Кърджали, ул. Републиканска 47 х

Кърджали Кърджали
Омар ЕООД, гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, бл. 105, вх. Г, 
ет. 4, ап. 56

производство на работно облекло и лични 
предпазни средства, гр.Кърджали

х

Кърджали Кърджали Омар-Юмер Мустафа ЕТ, с.Патица, обл. Кърджали производство на работно облекло, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали ОМВ България ООД, гр. София Бензиностанция ОМВ, гр. Кърджали 4671 х х
Кърджали Кърджали Пейчев ЕООД, гр.Кърджали производство на трикотаж, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали ПЕРФЕКТ - 2 ЕООД , гр. Кърджали,ж.к "Веселчане"бл.4 Супермаркет, гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали Перфект – 6 ЕООД , гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа“ № 22, гр. Кърджали, супермаркет „Перфект“ х

Кърджали Кърджали Петрол АД,Кърджали Бензиностанция 8301,Кърджали 4730 х х
Кърджали Кърджали Петрол АД,Кърджали Бензиностанция 8311,Кърджали 4730 х х
Кърджали Кърджали Петрол АД,Кърджали Бензиностанция Сани – ойл, Кърджали 4730 х х
Кърджали Кърджали Петрол АД,Кърджали Бензиностанция Супер,Кърджали 4730 х х
Кърджали Кърджали ПЗ Каменните гъби х
Кърджали Кърджали ПЗ Находище на родопска горска майка х
Кърджали Кърджали ПЗ Находище на родопски силивряк х
Кърджали Кърджали ПЗ Реджеб тарла х
Кърджали Кърджали ПЗ Скален прозорец х
Кърджали Кърджали ПЗ Скални гъби (Каменната сватба) х

Кърджали Кърджали
Пи Ес Пи ЕООД  гр. София, околовръстен път  № 9. ж.к 
Манастирски ливади

с. Мост, обл. Кърджали-производство на пелети х х

Кърджали Кърджали Полихим груп ООД, София производство на бои, гр. Кърджали х х х
Кърджали Кърджали Полтекс ЕООД автосервиз, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали ПР Продакшън Кърджали, бул."Беломорски"110А производство на облекло, гр. Кърджали х х
Кърджали Кърджали Прима Вет ЕООД - ветеринарна абмулатория гр. Кърджали, ул. Христо Данов 8 х

Кърджали Кърджали Пчела ЕООД, гр.Кърджали
производство на дамско и мъжко облекло, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали
Пътстройинженеринг АД с. Груево п.к. 6809 спирка Джебел 
ТСИ

Асфалтова база с. Груево п.к. 6809 спирка 
Джебел ТСИ

х х

Кърджали Кърджали Разрешително №849/28.07.2020г. За кастенурки  гр.Кърджали,ул.Републиканска №83 х
Кърджали Кърджали Раил ЕООД, Кърджали, кв."Възрожденци"бл.62 магазин за строителни материали х х
Кърджали Кърджали Рафо 01 ЕООД, гр. Кърджали ИУМПС, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Реал ООД, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 25
Магазин за домашни потреби, перилни 
препарати и козметика, гр. Кърджали

х

Кърджали Кърджали РЕАЛТЕКС ООД, гр. Кърджали производство на облекло, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Рейхан ауто ЕООД автосервиз, гр. Кърджали х х
Кърджали Кърджали Релатекс ООД - магазин за цветя "Орхидея" гр. Кърджали, кооперативен пазар х

Кърджали Кърджали Ренкли ООД, гр. Кърджали, ул. “Беласица” № 21, вх. В, ап. 30
производство на бебешки мокри кърпи, гр. 
Кърджали 

х

Кърджали Кърджали РЗИ-Кърджали Централизиран склад за съхранение на РЗП х х

Кърджали Кърджали
Родопи Меском ООД,гр.Кърджали, ул. ”Христо Ботев” № 1,вх. 
А,ап.1

Производство и преработка на месо без месо от 
домашни птици, гр. Кърджали

х х

Кърджали Кърджали Ромпетрол АД 
Бензиностанция 2  РомпетролАД,  гр.,Кърджали, 
кв. Боровец

4671 х

Кърджали Кърджали Ромпетрол АД, Кърджали
Бензиностанция РомпетролАД,Кърджали, кв. 
Възрожденци

4671 х х

Кърджали Кърджали Роси - Роса Овчарова ЕТ, гр. Кърдгжали производство на хляб, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Р-Р Инвест 1 ООД, Кърджали, ул."Булаир" 27, ап.6, вх."А", ет.3 ТМСИ с.Глухар, общ.Кърджали
Строителство на 
автомагистрали, пътища и 
самолетни писти-4211

х х

Кърджали Кърджали Саварона ООД Кърджали транспорт и масла х
Кърджали Кърджали Сани – ойл ЕООД, Кърджали Бензиностанция Сани-ойл,с. Железник х х

Кърджали Кърджали Сара - Рамадан Рашид ЕТ, гр. Кържали, ул. ”Самуил” № 12 магазин за хранителни стоки, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Семат ООД, Кърджали,ул."Републиканска"бл.Спартак Магазин за бои,Кърджали х х

Кърджали Кърджали
Серджо – 87 ЕООД, с. Енчец, общ. Кърджали, обл. Кърджали, 
ул. „Първа“ № 1

Хранителен магазин „Серджо – 87“, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали Серин текстил ЕООД гр. Кърджали, ул.”Волга” № 2, ет. 2, ап. 4 производство на облекла, гр.Кърджали х

Кърджали Кърджали Серта България АД, гр.Кърджали
завод за производство на хидравлични 
цилиндри, гр. Кърджали

Производство на метални 
изделия, без машини и 
оборудване-3300

х х х х х

Кърджали Кърджали Симекс ЕООД, Кърджали
Бензиностанция Симекс,бул. Беломорски 
152,гр.Кърджали( до Пневматика)

4730 х х

Кърджали Кърджали Симекс ЕООД, Кърджали
Бензиностанция Симекс,бул. България 
154,гр.Кърджали

4730 х х

Кърджали Кърджали Симекс ЕООД, Кърджали
Бензиностанция Симекс-Кърджали, ул. Баба 
Тонка-бензиностанция

4730 х х

Кърджали Кърджали Симона 2010 ЕООД, гр. Кърджали
Симона 2010 ЕООД, гр. Кърджали, смяна на 
масла

х

Кърджали Кърджали Скандинавия ООД гр.Кърджали производство на безалкохолни, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Слави- Станислав Ганчев ЕТ, гр. Кърджали смяна на масла, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали СМДЛ КЛИНИЛАБ ЕООД транспорт на отпадъци х



Кърджали Кърджали Солак Ойл ООД Бензиностанция кв. Възрожденци 4730 х х

Кърджали Кърджали Солак ойл ООД, Кърджали
Бензиностанция Солак ойл,Кърджали,бул. 
България 116а-до Билла

4730 х х

Кърджали Кърджали Средец 82 ЕООД - магазин за цветя "Преслава" гр. Кърджали, ул.Булаир 2А х

Кърджали Кърджали Стела М-Ивайло Маразов ЕТ гр.Кърджали
производство на сладкарски изделия, гр. 
Кърджали

х х

Кърджали Кърджали СТЕЛМ ЕООД, гр. Кърджали
Жилищни сгради за сезонно ползване, 
с.Главатарци, общ. Кърджали, обл.Кърджали

Хотели и подобни места 
за настаняване-5510

х

Кърджали Кърджали Стил 96 ООД, гр. Кърджали транспорт на отпадъци х
Кърджали Кърджали Стил 96 ООД, Кърджали Бензиностанция Стил 96, кв. Гледка х
Кърджали Кърджали Стил 96 ООД,гр. Кърджали автосервиз х

Кърджали Кърджали Стил 96 ООД-гр. Кърджали
Бензиностанция ул.Заводска №1 (бул. България 
101)

х х

Кърджали Кърджали Стройланд ЕООД, Кърджали автосервиз Денил, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали СУАБ - СБА ЕООД, гр. Кърджали, ул. "Калоян" № 7
поддръжка на автомобили и технически 
прегледи, гр. Кърджали

х

Кърджали Кърджали ТБД Лайт ЕООД, гр. Кърджали, ул.„Републиканска“ № 27
гр. Кърджали, внос и търговия с битова 
електроника и електроуреди

4719 х

Кърджали Кърджали ТД НАП, Кърджали,"Деспот Слав"1 НАП х х

Кърджали Кърджали Теклас България ЕАД, гр.Кърджали, Промишлена зона "Юг"
Завод за производство на каучукови и 
пластмасови изделия, гр. Кърджали

Производство на други 
изделия от каучук-2219

х х х х

Кърджали Кърджали Текстил груп ЕООД производство на конфекция, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Текстил интернешънъл КБ ООД, Кърджали,ул."Първи май"62 производство на конфекция, гр. Кърджали х х

Кърджали Кърджали
Темакс -търговски център ЕООД-гр. Варна,район Младост, 
п.код 9020, ЖК. Възраждане, ул. Блян 2-партер

магазин TeMax-гр. Кърджали,бул. България 
№115

х х

Кърджали Кърджали Термал интернейшънъл ООД
Производство на запалителни системи за газови 
готварски печки, гр.Кърджали

х х

Кърджали Кърджали Техномаркет – К енд К Електроникс ЕООД,бул."България"115 Кърджали х х

Кърджали Кърджали Технополис ЕООД,бул."Беломорски"4 Кърджали х х

Кърджали Кърджали Тодик-Тодор Диков ЕТ Кърджали гаров район
третиране на ИУМПС, ЕЕО и ОЧЦМ, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали
Тодор Николов ЕООД, гр. Кърджали, жк Възрожденци, бл. 12, 
вх. Б, ап. 25

транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Кърджали Кърджали ТОМА – Димитър Николов ЕТ, гр. Кърджали металообработка, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Топ Ауто1" ООД автосервиз, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Торос-Рафет Мехмед ЕТ Хранителен магазин “Торос 2”, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали ТП ДЛС Женда гр. Кърджали ,ул. Васил Левски 2 х

Кърджали Кърджали
ТПК на инвалидите - Петър Мирчев Кооперация, гр. Кърджали, 
ул. “Републиканска” № 35

производство на облекла, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Универсалстрой инженеринг- Емил Младенов ЕТ, гр. Кърджали бетонов център х х

Кърджали Кърджали Унитех-Христев И СИЕ СД, гр. Кърджали
производство на машини за хран. 
промишленост, гр. Кърджали

х

Кърджали Кърджали Устра-Бетон ООД, гр.Кърджали, Промишлена зона "Летище" бетонови стопанства, гр.Кърджали
Производство на готови 
бетонови смеси-2363

х х х х

Кърджали Кърджали Ф и И ЕООД, гр. Кърджали, кв. "Веселчане", ул. "Синчец" №2 производство на облекло, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали ФАНТОМАС – Росен Иванов ЕТ, гр. Кърджали производство на трикотаж, гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Феникс - Т ЕООД, гр. Кърджали транспорт на отпадъци, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Феникс Т ЕООД Кърджали 
ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, имот №000160, гр. 
Кърджали 

х

Кърджали Кърджали Феникс Т ЕООД Кърджали ОЧЦМ, ул. Родопи гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Фе-Ту ЕООД, гр.Кърджали ИУМПС х

Кърджали Кърджали Флексикон ЕООД Кърджали
производство на полипропиленови контейнери, 
гр. Кърджали

х х

Кърджали Кърджали Фокмаш ООД производство на матрици х

Кърджали Кърджали Формопласт АД гр.Кърджали
производство на пластмасови изделия, гр. 
Кърджали

х х

Кърджали Кърджали Форс 81 ООД металообработване, гр. Кърджали, х
Кърджали Кърджали Халоила България ЕООД, гр. Кърджали производство на машини, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Хамелеон ЕООД, гр. Кърджали, бул. „България“ № 99
производство на други хранителни продукти, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали
Хармони 2012 ЕООД (ОЦК  АД), гр.Кърджали, 
бул."България"127

Цинков завод, гр. Кърджали
Производство на олово, 
цинк и калай-2443

х х х х х х

Кърджали Кърджали
Хастекс ООД, гр. Кърджали, ж.к. "Възрожденци", бул. "Христо 
Ботев" № 9

производство на облекло, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали Хиди Хидает Сюлейман ЕТ Кърджали отпадъци от масла и нефтопродукти х х
Кърджали Кърджали хидрострой Арда ЕООД, гр. Кърджали бетонов център х х

Кърджали Кърджали хлебопроизводство АД, Кърджали,бул."Беломорски"68
Ателие за химическо чистене Суси, гр. 
Кърджали

х х

Кърджали Кърджали Хранителен магазин „Мери“, гр. Кърджали, бул. „България“ 
Магазин за хранителни стоки „Мери“, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали Хранителен магазин „Осетия“, гр. Кърджали, бл.Зорница
Магазин за хранителни стоки „Осетия“, гр. 
Кърджали

х

Кърджали Кърджали ЦСМП Кърджали гр. Кърджали х
Кърджали Кърджали Чаньо ООД Кърджали отработени масла и нефтопродукти х
Кърджали Кърджали Чилингир 55 ЕТ с.Кирково ИУМПС, НУБА, ОЧЦМ, гр.Кърджали х
Кърджали Кърджали Шакир Шакир ЕТ, гр.Кърджали отпадъци от масла и нефтопродукти х
Кърджали Кърджали Шанел – Шабан Шабан ЕТ Кърджали,кв."Прилепци"№42 кланица в кв.Прилепци, гр.Кърджали х х
Кърджали Кърджали Шарлек ЕТ Кърджали отпадъци от масла и нефтопродукти х
Кърджали Кърджали Шахинлер България ООД производство на конфекция, гр. Кърджали х



Кърджали Кърджали ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД Бензиностанция ШЕЛ БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали 4730 х х

Кърджали Кърджали Юзай ООД Кърджали отработени масла и нефтопродукти х
Кърджали Кърджали Юмсел ЕООД автосервиз, гр. Кърджали х

Кърджали Кърджали ЯД-ойл ЕООД, гр. Кърджали, ул. Републиканска № 26 гр. Кърджали, ул. Първи май № 60
третиране на неопасни 
отпадъци

х

Кърджали Кърджали ЯД-ойл ЕООД, гр. Кърджали, ул. Републиканска № 26 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Кърджали Момчилград Автосервиз Тигес ЕООД ИУМПС Момчилград х
Кърджали Момчилград Алнес ЕООД, гр.Момчилград дърводелски цех гр.Момчилград х х

Кърджали Момчилград Алтекс ЕООД Момчилград
производство на дамски панталони, гр. 
Момчилград

х

Кърджали Момчилград Б.В.К. Винифера, Харманли,,ул.Магнаурска школа 15 оранжерии в Момчилград х х

Кърджали Момчилград В и К ООД, Кърджали, бул.,,България" 88 ПСОВ, гр. Момчилград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х х

Кърджали Момчилград Визьор ООД- гр. Хасково бул. ИЛИНДЕН 77 ет.2 ап.2
производствена база за дрвесни пелети-гр. 
Момчилград

1629 х

Кърджали Момчилград ВК Наркооп М-н за промишлени стоки”КООП”- Момчилград х

Кърджали Момчилград ВК НАРКООП Хранителен магазин, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград ВК НАРКООП
Цех за производство на хляб и хлебни изделия, 
гр. Момчилград

х

Кърджали Момчилград
Всестранна кооперация - Младост -95 гр. Момчилград, ул. ”9 - 
ти септември” № 2 

зеленчукопроизводство, гр.Момчилград х

Кърджали Момчилград
Галс текстил – Лейла Кешджи ЕООД, Момчилград, ул. 
”Софроний Врачански” 2

производство на дамски и мъжки облекла, 
гр.Момчилград,

х

Кърджали Момчилград Герт Груп ООД строителни дейности, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Горси ООД, с. Груево, общ. Момчилград,ул.Хаджи Димитър 4 производство на дървени въглища х х х

Кърджали Момчилград ДЕКСА АГРО ЕООД с. Кирково
Инсталация за интензивно отглеждане на птици 
– кокошки носачки, земл. на с.Багрянка, 
общ.Момчилград

х х

Кърджали Момчилград Денизтекс ЕООД, гр. Момчилград производство на облекло, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград
Дефи – Нурие Мехмед ЕТ, гр. Момчилград, ул. „Братя 
Миладинови“ № 28 

магазин за хранителни стоки „Денис“ , гр.
Момчилград

х

Кърджали Момчилград
Дикмов – Иляз Дикмов ЕТ, гр. Момчилград, ул. "Г. Бенковски", 
бл. 6, ап. 2 

магазин за хранителни стоки, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Добруджа ООД Момчилград производство на хляб, гр. Момчилград х
Кърджали Момчилград ЕВН България Електроразпределение ЕАД КЕЦ, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Екстаз  плюс ЕООД, гр. Момчилград
производство на безалкохолни напитки, 
гр.Момчилград

х х

Кърджали Момчилград Ера ЕООД,, гр. Момчилград ул.Г.Бенковски 13-хляб
производство на хляб и хлебни изделия, гр. 
Джебел

х

Кърджали Момчилград ЗМ Вековните борове х
Кърджали Момчилград ЗМ Равен (биша буферна зона на ПР Боровец) х

Кърджали Момчилград
Имерис Минералс България АД, гр.Кърджали, 
бул."Беломорски"№9 7

Находище за зеолит Бели пласт, с.Бели пласт, 
общ.Кърджали

Производство на изделия 
от други неметални 
минерали-2399

х х

Кърджали Момчилград
Имерис Минералс България АД, гр.Кърджали, 
бул."Беломорски"№9 7

Фабрика за перлит, Момчилград
Произв. на изделия от 
други немет. минерали-
2399

х х х

Кърджали Момчилград Караман ООД-Момчилград, ул. Гюмюрджинска48 склад за строителни материали, Момчилград х х

Кърджали Момчилград КЕЦ Момчилград - Разрешително №715/21.07.2017г. гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Краси 80 ЕООД-гр. Момчилград,26-ТИ ДЕКЕМВРИ, бл. А, ет. 1
бензиностанция гр. Момчилград (с/у 
бензиностанция Петрол)

х х

Кърджали Момчилград Маги-С.Георгиева ЕТ хранителен магазин ”Маги”, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Мак - Младен Касабов ЕТ, гр. Момчилград
производство на хляб, хлебни пресни 
сладкарски изделия, гр. Момчилград

х

Кърджали Момчилград МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД Момчилград х

Кърджали Момчилград Меси зон ООД, гр. Момчилград, ул. “Гюмюрджинска” № 79
производство на текстилни изделия, гр. 
Момчилград

х

Кърджали Момчилград Меси ООД, гр. Момчилград
производство на текстилни изделия, гр. 
Момчилград

х

Кърджали Момчилград Наталия АД, гр. Стара Загора производство на облекло, гр. Момчилград х х

Кърджали Момчилград Неа  Груп 2015 ЕООД
Бензиностанция, гр. Момчилград, ул. 
Гюмюрджина

4730 х х

Кърджали Момчилград Нек Груп ООД,Момчилград, ул."с.Врачански"1 Асфалтова база гр. Момчилград х х
Кърджали Момчилград Нефи - Нефиде Шериф ЕТ - магазин за цветя гр. Момичлград, ул. Кокиче №6 х
Кърджали Момчилград Няма Ликвидиран рудник Звездел х
Кърджали Момчилград Община Момчилград гр. Момчилград, ул. 26-ти декември 12 х х

Кърджали Момчилград Община Момчилград, Момчилград,склад за съхранение на пестициди х

Кърджали Момчилград Община Момчилград, "26-ти септември" № 12 община Момчилград-сметосъбиране х

Кърджали Момчилград Община Момчилград, "26-ти септември" № 12 ПСОВ с.Прогрес, общ.Момчилград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Кърджали Момчилград ОРМАК БЪЛГАРИЯ ООД-Момчилград ул.Генерал Генев 5
Производство на други части и принадлежности 
за автомобили

2932 х х

Кърджали Момчилград
Палас – Хи – 2007 ЕООД, гр. Момчилград, ул. „Никола Петков“ 
№ 2

магазин за хранителни стоки, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Палас ЕТ, Момчилград Бензиностанция Палас,Момчилград х
Кърджали Момчилград Петрол АД, Момчилград Бензиностанция 8306, Момчилград х х

Кърджали Момчилград Петрол АД, Момчилград
Бензиностанция ВК Младост 95, път 
Момчилград – Крумовград

х х

Кърджали Момчилград ПЗ Вкаменената гора х



Кърджали Момчилград ПР Боровец х

Кърджали Момчилград Райкам Хербс ЕООД гр. Момчилград, ул. Софроний Врачански №2 х

Кърджали Момчилград Родопастрой ООД, гр. Момчилград, ул. “Гюмюрджинска” № 45 сервизна база х

Кърджали Момчилград РОДОПСТРОЙ - 97 ООД транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Кърджали Момчилград Сефа-Севдие Юсеин ЕТ Момчилград производство на хляб, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград СИМС 2015 ЕООД, Момчилград
площадка за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО в 
с.Багрянка

х

Кърджали Момчилград СИМС 2015 ЕООД, Момчилград транспорт на отпадъци х

Кърджали Момчилград
Супермаркет „Екстаз плюс“, гр. Момчилград, ул.„Братя 
Миладинови“ № 7

Супермаркет „Екстаз плюс“, гр.Момчилград х

Кърджали Момчилград
ТАНЕМ-77 - ТАНЕР ЮМЕР гр. Момчилград, п.код 6800, ул. 
Гюмюрджинска 75

производство на гасена  вар х х

Кърджали Момчилград ТП ДГС Момчилград гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 17 х

Кърджали Момчилград
Туна Деним ЕООД, гр. Момчилград, ул.”Софроний Врачански” 
№ 2

гр. Момчилград, производство на дънкови 
панталони, гр. Момчилград

х

Кърджали Момчилград
УСТРА-БЕТОН ООД,  гр. Кърджали, Промишлен район 
"Летище"

ТМСИ с.Сушево, общ.Момчилград
Производство на готови 
бетонови смеси-2363

х х

Кърджали Момчилград Феникс Т ЕООД площадка за ОЧЦМ, НУБА, Момчилград х

Кърджали Момчилград Ча-2017 ЕООД, гр. Момчилград, ул. Пирин №3, вх. Б, ап. 14 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Кърджали Момчилград Шишо-Бирол Мустафа ЕТ Момчилград
производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия, гр.Момчилград

х

Кърджали Момчилград Юз Шанс-ЗхЮ ООД, гр. Момчилград производство на спално бельо, гр. Момчилград х

Кърджали Момчилград Яйцепром АД площадка гр. Момчилград птицепроизводство х х х

Кърджали Черноочене
БАМЕС ЕООД, с. Черноочене, обл. Кърджали, ул. "Централна" 
№ 5

производство на облекло, база с. Черноочене, 
общ. Черноочене

х

Кърджали Черноочене Бял бор с. Пчеларово, черквата в долната махала х
Кърджали Черноочене Данигер ЕООД с.Черноочене производство на дамско облекло х
Кърджали Черноочене Демакс ЕООД с.Черноочене производство на спортни стоки х

Кърджали Черноочене ЕМИ - 99 - Ангелина Вълчева ЕТ, с.Петелово ракиен казан с. Петелово 
Производство на спиртни 
напитки-1101

х х

Кърджали Черноочене ЗМ Боровете х
Кърджали Черноочене Лукойл-България ЕООД Бензиностанция Лукойл,Черноочене 4671 х х

Кърджали Черноочене
Модекс ООД, гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, бул.“Христо 
Ботев” № 88

мебели в с. Пчеларово, общ. Черноочене х

Кърджали Черноочене Община Черноочене с. Черноочене х х

Кърджали Черноочене Община Черноочене с.Габрово,склад за съхранение на пестициди х

Кърджали Черноочене
Ойл Трейд-Кли ЕООД, София, ул. Йоан Екзарх 2-
Бензиностанция Глобекс

Бензиностанция Глобекс, с. Железник главен 
път Кърджали-Хасково

4730 х х

Кърджали Черноочене Петрол АД,Черноочене Бензиностанция 8309,Черноочене х х
Кърджали Черноочене ПЗ Елата, м. Келевия дренак х
Кърджали Черноочене ПЗ Находище на ела х

Кърджали Черноочене
Пневматика - Феникс ЕООД, с.Комунига, бул."Беломорски" № 
110

изработка на пневматични и хиравлични 
елементи и иизделия

Механично обработване 
на метал-2562

х х х х

Кърджали Черноочене ПР Женда (Къзъл Чърпъ) х

Кърджали Черноочене Рийтон ЕООД, гр. Хасково, ул. "Захари Стоянов" № 64
производство на облекло, с Черноочене, общ. 
Черноочене

х

Кърджали Черноочене ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Димитровград Производство на метални конструкции х

Кърджали Черноочене Фиоре Ер енд Джи ЕООД, с.Железник, общ.Черноочене млекопреработка, с.Железник, общ.Черноочене х х

Кърджали
Черноочене, 
Кърджали

BG0002073 Добростан, Заповед №  РД - 528 от 26.05.2010г. х

Кърджали, 
Хасково

Крумовград, 
Ивайловград

BG0002012 Крумовица, Заповед №  РД - 765 от 28.10.2008г. х

Хасково Димитровград BG0000287 Меричлерска река х
Хасково Димитровград BG0000435 Река Каяклийка х
Хасково Димитровград BG0000442 Река Мартинка х

Хасково Димитровград
BG0002081 Марица-Първомай, Заповед №  РД - 909 от 
11.12.2008г.

х

Хасково Димитровград Авто груп 2012 ЕООД, гр. Димитровград автосервиз за смяна на масла, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Авто НЖ ЕООД Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х
Хасково Димитровград Автоколор ЕООД, кв.Марийно- ул. Марица автосервиз, гр. Димитровград х х
Хасково Димитровград Автопазар гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Автосервиз Тяга ЕООД, гр. Димитровград, ул. Христо Данов 5, 
Б 3

 гр. Димитровград, ул. Христо Данов 5, Б 3, 
автосервиз

х

Хасково Димитровград Агора ЕООД , Димитровград,ул."Ем.Станев"19 Магазин за бои, гр. Димитровград х х
Хасково Димитровград Агро ММ гр.Меричлери отпадъци от масла и нефтопродукти х
Хасково Димитровград Агропал ООД гр. София склад за ПРЗ, с. Крепост х
Хасково Димитровград Адаса ЕООД, Димитровград Магазин за бои, гр.Димитровград х х
Хасково Димитровград Аделина Петрова ЕТ -   цветарски магазин гр. Димитровград, ул. "Хр. Ботев" 34 х

Хасково Димитровград Алес ЕООД, гр. Димитровград, ул. "Ромен Ролан" № 13
производство на горно облекло без работно, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград
Алфа – А ЕООД, гр. Димитровград, ул. “Христо Г. Данов” № 2, 
вх. В, ет. 2, ап. 4

Производство на сушени плодове и ядки, гр. 
Димитровград

4638 х

Хасково Димитровград Амисет ООД, с. Скобелево земеделски производител, с. Скобелево х
Хасково Димитровград Ампекс 2010 Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Димитровград Анди 2003 ООД, с. Добрич ул. Раковски 10 Бензиностанция на Димитровградско шосе №5 4730 х х

Хасково Димитровград Анди 2005 ООД Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х



Хасково Димитровград
Антик дантела ЕООД, гр. Димитровград, ул. "Ромен Ролан" № 
18

внос на шивашки материали, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград АН-Транс-Ангел Стоянов ЕООД, Димитровград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Димитровград Арена Вет ЕООД - ветеринарна абмулатория гр. Димитровград , ул. Д. Благоев 46 х
Хасково Димитровград Армада ООД с. Крепост, текстилна фабрика за дантели х х
Хасково Димитровград АСА ООД, гр. Димитровград АСА ООД, търговец на отпадъци х

Хасково Димитровград Астел-Георги Запрев ЕТ, град Димитровград,ул."Г.Иванов"12 Сервиз хладилна и климатична техника х

Хасково Димитровград Атлас АД, Димитровград Бензиностанция Атлас х х
Хасково Димитровград Ауто гарант 2017 ЕООД автосервиз, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Ауто моторс Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Димитровград
АУТО - Василеви ЕООД, Димитровград-ул. Захари Зограф 34, 
вх. В, ет. 7, ап. 19

кв. Марийно, Техническо обслужване и ремонт 
на автомобил

4520 х х

Хасково Димитровград БДЖ - Тягов подвижен състав ЕООД Пловдив Димитровград х

Хасково Димитровград Бенд ойл ЕООД, гр. Садово
Бензиностанция и газ станция с. Върбица, 
главен път Е80

х х

Хасково Димитровград Бензиностанция Еврофертгр.Димитровград Бензиностанция Еврофертгр.Димитровград 4675 х х

Хасково Димитровград Берта ЕООД
с. Здравец, стопански двор, земеделски 
производител

х

Хасково Димитровград Бинев ООД, Димитровград търговия с почистващи смеси х х
Хасково Димитровград Биопоника Агра ООД, гр. София с. Крепост, третиране на утайки х
Хасково Димитровград Благун гр.Димитровград х
Хасково Димитровград Благун гр.Димитровград х
Хасково Димитровград Благун гр.Димитровград х
Хасково Димитровград Бонев Ауто ЕООД, Д-град отпадъци от масла х

Хасково Димитровград
Боретти България ЕООД, гр. Димитровград, ул. "Трети март" № 
1,ет.3,ап.307

производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Братя Гьокови ООД, с. Радиево, общ. Димитровград, 
ул.”Комсомолска” № 2

производство на дамско и мъжко бельо, 
с.Радиево,общ. Димитровград

х

Хасково Димитровград В и К ЕООД, Хасково ул."Захари Зограф" № 36 ПСПВ с. Ябълково х

Хасково Димитровград В и К ООД, гр.Димитровград, ул."Захари Зограф" № 36 ПСОВ - гр.Димитровград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х х

Хасково Димитровград В и К ООД, гр.Димитровград, ул."Захари Зограф" № 36 ПСПВ - гр.Димитровград х

Хасково Димитровград Валентина Йорданова - 65 ЕООД, гр. Димитровград производство на конфекция, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Варок лайтинг системс България ЕООД-гр. Кърджали, кв. 
Възрожденци, ул.ХРИСТО БОТЕВ 46

с. Крепост, Производство на електронни и 
електрически части и устройства за автомобили 

х х х

Хасково Димитровград
Венелина ЕООД-гр. Димитровград,ул. Капитан Петко Войвода, 
бл. 10, вх. Б, ап. 2

мебели Венелина-производствена база с. 
Радиево

3101 х х

Хасково Димитровград Веникол ООД, Кърджали Бензиностанция 8206 Г.извор х х
Хасково Димитровград Виа Агростар ЕООД Димитровград пакетиране на хранителни стоки х
Хасково Димитровград Виктори Влад 74 ЕООД Димитровград транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград ВИП Транс 17 ЕООД, Димитровград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Димитровград Випера ООД, Димитровград
производство на сапун, миещи и почистващи 
препарати, с.Злато поле, общ. Димитровград

х х х

Хасково Димитровград Вита транс ООД, Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград Вито22 ООД,Димитровград
Бензиностанция Вито 22, Димитровград, до 
хотел ,,Славяни"

4730 х

Хасково Димитровград Вито22 ООД,Димитровград Бензиностанция Вито 22, кв. Марийно 4730 х

Хасково Димитровград Волта-С ООД, Димитровград Склад за строителни материали,Димитровград х

Хасково Димитровград Вулкан Цимент АД, Димитровград, кв.Вулкан завод за производство на цимент
2351 - Производство на 
цимент

х х х х

Хасково Димитровград Гида 91 ООД, гр. Димитровград производство на мебели, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Глобал ООД, гр. Хасково, Южна Индустриална зона, ул. 
“Южна” № 8

Глобал ООД, с. Крепост, общ. Димитровград, 
производство на нетъкан текстил, внос 

1399 х

Хасково Димитровград
Глобалпак БГ ООД, гр.Хасково,Южна Индустриална зона, 
ул.“Южна” № 8

Глобалпак БГ ООД, с.Крепост, общ. 
Димитровград, производство на опаковъчни 
материали

4641 х

Хасково Димитровград ГППМП "ЗДРАВЕ" ООД Димитровград х

Хасково Димитровград Грозев 06 ЕООД, гр.Димитровград, ул.”Първи май” № 24 производство на дамско бельо, гр.Димитровград х

Хасково Димитровград
Гьоков и дъщери ЕООД, обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. 
Димитровград, ул. „Анри Барбюс” №8, бл.8, вх.Б, ет.4, ап.10

Хранителен магазин, с. Радиево, общ. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград
Дама пика - Дима ЕООД, гр.Димитровград , ул.“Лайпциг”, бл. 7, 
вх. В, ет. 2, ап. 4

Дама пика - Дима ЕООД, гр. Димитровград, 
производство на облекло

1413 х

Хасково Димитровград
Деан Денчев – Лео- 92 – Радка Христова ЕТ, гр. Димитровград, 
ул. “Владимир Поптомов” № 4

производство на бельо, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Дейзи Нова ЕООД, гр. Димитровград, бул. “България” № 7 производство на мебели, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Делвита ЕООД, Черногорово Бензиностанция ДелвитаЧерногорово х х
Хасково Димитровград Делчев 88 ЕООД, Димитровград автосервиз х
Хасково Димитровград Дес - 2004 ЕООД, гр. Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Дес - Татьяна Колева ЕТ, гр. Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Десислава 1 ЕООД, гр. Димитровград, ул. "Волгоград" № 5
производство на спално бельо, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Деста Трейд ЕООД Димитровград внос на авточасти, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Детелина БК ЕООД,с.Брод,ул.А.Стамболийски"42
производство на млечни продукти, с. Брод, общ. 
Димитровград

х х

Хасково Димитровград Детски свят ООД, гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа“ № 44
производство на игри и детски играчки, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Джи ай груп 88 ЕООД автосервиз, гр. Димитровград х



Хасково Димитровград Джорд моторс ЕООД автосервиз, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Диана ООД, гр. Димитровград, ул. „2-ри септември“ № 36 А
гр. Димитровград, производство на сладкарски 
изделия

х

Хасково Димитровград Дигор ЕООД, гр. Димитровград производство на бельо, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Димитър Пенев ЕООД-гр. Димитровград,  ул.Струга 13
Димитровград-техническо обслужване и ремонт 
на автомобили, кв. Вулкан нанасяне на покрития 
в/у моторни превозни средства

Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 
4520

х х

Хасково Димитровград ДНК - Меричлери ООД, гр.София,ул.Манастирска "5
млекопреработвателно предприятие Мерея в 
гр.Меричлери

Производство на мляко и 
млечни продукти без 
сладолед-1051

х х х х

Хасково Димитровград
Дон Караджов-Славчо Караджов ЕТ , с.Горски извор, 
общ.Димитровград

Ракиени казани с.Горски извор, 
общ.Димитровград

Производство на спиртни 
напитки-1101

х х

Хасково Димитровград Дора - Виолета Василева ЕТ, гр. Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Дриймтекс-Т. Димитрова ЕТ, гр. Димитровград
производство на спално бельо, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Дуветика България ЕООД,  гр. Димитровград Логистичен център, Димитровград
Производство на горно 
облекло, без работно-1413

х х

Хасково Димитровград Дюсена ООД Димитровград-производство на халва производство на халва, с. Крепост х

Хасково Димитровград ЕВН България Електроразпределение ЕАД 
ЕВН България Електроразпределение ЕАД, КЕЦ 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Евроауто ООД, с. Крепост автосервиз, с. Крепост х

Хасково Димитровград
Евротекс ЕООД, гр. Димитровград, бул. Д.Благоев № 29, вх.Б, 
ап. 6

транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Димитровград Евроферт АД разфасовка и търговия на торове х х
Хасково Димитровград ЕКО - България ЕАД Бензиностанция  Еко х х
Хасково Димитровград Еко Енерджи Проджект ООД, Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Димитровград
Еликсир-Горски извор ЕООД, с.Горски извор, общ. 
Димитровград

мандра в с.Горски извор, общ.Димитровград х х

Хасково Димитровград Елис ООД, гр. Димитровград, ул. „Бродско шосе“ № 3 А
Елис ООД, гр. Димитровград, ул. „Бродско шосе“ 
№ 3 А, производство на хранителни подправки и 
сосове

х

Хасково Димитровград Елтех ЕООД, гр. Димитровград,ул."Д.Благоев"1 Обществена сграда х х

Хасково Димитровград
Емил Златков ЕТ, гр. Димитровград, ул. "христо Смирненски" 
№ 10 - Д -16

производство на бельо, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Ендимаркет ЕООД, гр. Димитровград железария, гр. Димитровград х х

Хасково Димитровград
Енди-Син ЕООД, гр.Димитровград, бул.”христо Ботев” № 35, 
вх. А, ет. 3, ап. 5

магазин за телекомуникационна техника, 
гр.Димитровград

х

Хасково Димитровград Енерго Ремонт Строй ООД Димитровград поддръжка на транспортна техника х

Хасково Димитровград Енерго Ремонт Строй ЦРБ ЕООД Димитровград
ремонт и поддръжка на строителна механизация 
и изработване на машинни детайли

х

Хасково Димитровград ЕОС ЕООД ,Хасково Бензиностанция ЕОС, зона Изток х х

Хасково Димитровград Ерди 2000 ЕООД , гр.Хасково, ул."Ком" № 6, вх. Б, ет. 1
Ракиени казани с.Горски извор, 
общ.Димитровград

Производство на спиртни 
напитки-1101

х х

Хасково Димитровград Жак ЕООД, гр. Димитровград, бул. „България“ № 5, вх.Г, ап.14
внос и търговия на туристически, електрически, 
битови и газови уреди, гр. Димитровград

х

Хасково Димитровград Жика – Живка Георгиева ЕТ, с. Воден, общ. Димитровград
месопреработвателно предприятие, с. Воден, 
общ. Димитровград

х х х

Хасково Димитровград Жир 65-Ж.Русев ЕТ хранителен магазин ”Жир 65”, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Зара газ и ойл ЕООД, гр. Димитровград бензиностанция, гр. Димитровград 4730 х х
Хасково Димитровград Зара юг ООД Димитровград Бензиностанция и смяна на масла х х
Хасково Димитровград Зеро Пойнт Груп ЕООД, Димитровград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Димитровград ЗКИ - Волта ООД транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград ЗКИ-Волта ООД, Димитровград,химкомбинатска  завод за каучукови изделия, гр. Димитровград х х х х

Хасково Димитровград ЗМ Злато поле х
Хасково Димитровград ЗМ Ношувка на малък корморан х
Хасково Димитровград ЗМ Пропадналото блато х
Хасково Димитровград зоологическа градина "Зоокът в парк. Н. Й. Вапцаров" гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Зооцентър Натура ЕООД - ветеринарна абмулатория гр. Димитровград , ул. Д. Благоев 7А х
Хасково Димитровград Зорница 3 - Тенчо Илиев, с. Скобелево земеделски производител, с. Скобелево х

Хасково Димитровград Иван Иванов и синове ЕТ ,Димитровград
Бензиностанция,газстанция за пълнене на 
бутилки,с.Крум

х х

Хасково Димитровград Иванка Манолова ЕТ, гр. Димитровград
производство на сладкарски изделия, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград
Ивон БГ ЕООД, гр. Димитровград, ул. „Трети март“ № 2, вх. Г, 
ет. 4, ап. 14

производство на долно облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Ивонс метал груп ЕООД Димитровград 
ОЧЦМ, хартия и картон, НУБА, кв.Марийно, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Ивонс метал груп ЕООД Димитровград 
ЦБ - ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ОЦЧМ, кв.130 а, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Ивонс метал груп ЕООД, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград Извор-АМ ООД, с.Горсkи извор, общ.Димитровград
цех за производство и консервиране на 
зеленчуци в с.Горски извор, общ.Димитровград

Отглеждане на зеленчуци, 
дини и пъпеши, 
кореноплодни и грудкови-
0113

 х х

Хасково Димитровград
Ина 1992 ЕООД, гр. Димитровград, ул. „Сливница“ , бл. 6, вх. А, 
ет. 2, ап. 6

гр. Димитровград, производство на облекло х

Хасково Димитровград
Ина-92-Иван Апостолов-Атанаска Атанасова ЕТ, гр. 
Димитровград, бул. "Христо Ботев" № 40

производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Инвест 99 АД,Димитровград
БензиностанцияСтроителна механизация 
Инвест 99

х х



Хасково Димитровград
Интергруп – 08 ООД, гр.Димитровград, ул.“Лайпциг”, бл. 7, вх. 
В, ет. 2, ап. 4

Интергруп – 08 ООД, гр.Димитровград, 
производство на облекло

1413 х

Хасково Димитровград Интериор ООД,ул.Стамболийски 10 магазин за бои, гр. Димитровград х х

Хасково Димитровград ИТА-Величка Желева ЕТ, гр. Димитровград, ул. "Простор", бл.9
производство на долно облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Калипсо 555 ЕООД, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград Ками 2000-ООД Димитровград производство на конфекция, гр. Димитровград х х

Хасково Димитровград Ками ООД, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград Каолин АД Кирешлика, пресевна инсталация х

Хасково Димитровград Кариер ЕООД, гр. Димитровград, ул. Меричлерска 46
гр. Димитровград, ул. Меричлерска 46, 
автосервиз

х

Хасково Димитровград Кармен 2000 ЕООД, Димитровград
производство на слънцезащитни изделия, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Катина-Катя Джогалова ЕТ, гр. Димитровград
производство на дамско облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Кауфланд ЕООД енд КО.КД, град Димитровград,ул."Р.Ролан"7 Търговска верига за хранителни стоки х х

Хасково Димитровград Кафтанов ООД,Димитровград Бензиностанция КафтановГ.Извор х х
Хасково Димитровград КЕЦ Димитровград - Разрешително №715/21.07.2017г. гр. Димитровград х х

Хасково Димитровград Кики - Радка Бехова ЕТ, гр. Димитровград, бул.България 8
производство на долно облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Климатех АД, Димитровград,ул."Бродско шосе"1
производство на климатична техника, гр. 
Димитровград

Произв. на пром. хладилно 
и вентилационно 
оборудване-2825

х х х х

Хасково Димитровград Кольо Митев ЕТ, гр. Димитровград, ул."П. Евтимий" 7
месопреработвателно предприятие, гр. 
Димитровград

х х х

Хасково Димитровград Компас ЕООД Димитровград ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО х
Хасково Димитровград Компас ЕООД, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград
Комфорт 2006 ЕООД, гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев“ № 
24

производство на конфекционирани текстилни 
изделия без облекло, гр.Димитровград

х

Хасково Димитровград Краси Д ЕООД Димитровград производство на конфекция, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Кристи – Юлия христова ЕТ Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Крусти - Деян Петров ЕТ, гр. Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград КС ЛОГИСТИКС АД, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград Ла дива ООД Димитровград производство на чанти, гр. Димитровград х х

Хасково Димитровград Лайт газ ООД-гр. Пловдив, ул.Полет1
Бензиностанция Петрол (площадка 8 франчайз)-
гр. Димитровград ул. Панорамен път 40;

х х

Хасково Димитровград
Левлен ЕООД, гр. Димитровград, ул.”Георги С.Раковски” № 36, 
вх. А, ап. 17

магазин за търговия на дребно, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Левленд ЕООД, гр. Димитровград магазин за пром.стоки, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Лео експрес ЕООД, гр. Димитровград Офиси, куриерски услуги, гр. Димитровград х х

Хасково Димитровград Летен дъб гр.Димитровград, в района на ТЕЦ Марица 3 х

Хасково Димитровград Летен дъб гр.Димитровград, зад общината х

Хасково Димитровград Летен дъб
гр.Димитровград, кв.95, ул. "Захари Зограф" 
западно от бл. 26

х

Хасково Димитровград Летен дъб гр.Димитровград,на разклона за с.Добрич х
Хасково Димитровград Летен дъб с.Бодрово, м."Над бента" х
Хасково Димитровград Летен дъб с.Каснаково,м."Гробицата х
Хасково Димитровград Летен дъб /12 бр./ с. Скобелово, м. "Параклиса" х

Хасково Димитровград
Лидл България АД Димитровград,с.Равно поле,ул."Трети 
март"1

търговска верига за хранителни стоки, гр. 
Димитровград

х х

Хасково Димитровград Лилиопласт-Латка Кирева ЕТ, с. Добрич, общ. Димитровград
производство на пластмасови изделия, с. 
Добрич, общ. Димитровград

х

Хасково Димитровград Лимтех ЕООД, гр. Димитровград-ИЛИНДЕН 7, вх. Б, ет. 2, ап. 8
сервиз за климатични системи-Търговия на 
дребно с битови електроуреди, гр. 
Димитровград

4754 х х

Хасково Димитровград Лотос ООД Димитровград ул."С.Доброплодни"3
производство на месни продукти, гр. 
Димитрвоград

х х х

Хасково Димитровград Луци 2000 ЕООД, гр. Димитровград, ул. "Хаджи Димитър" № 26 производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград М И С КОМПАНИЯ ООД, гр. Димитровград производство на конфекция х
Хасково Димитровград М Медия ООД автосервиз х

Хасково Димитровград
Магазин за хранителни стоки „Чайка 2“, гр. Димитровград, ул. 
„Цар Симеон“ № 8

Магазин за хранителни стоки „Чайка 2“, гр. 
Димитровград, ул. „Цар Симеон“ № 8

х

Хасково Димитровград
Магазин хранителни стоки „Полюси“, гр.Димитровград, бул. 
„Христо Ботев“ № 36, бх. Б

Магазин хранителни стоки „Полюси“, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград
Марвин ООД Димитровград ул.”Неофит Бозвели”, бл. № 2, вх. 
В, ап. 21

търговия на химични вещества, гр. 
Димитровград

х х

Хасково Димитровград Марица - С АД, гр. Димитровград, ул. “Бродско шосе” № 3 
производство на хляб и тестени изделия, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Марица ООД, гр. Димитровград, ул. “Бродско шосе” № 3
производство на хляб, хлебни и сладкарски 
изделия, гр. Димитровград

х

Хасково Димитровград Маркет мейкър Галя Павлова, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград Маркет Мейкър ЕТ Димитровград ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО х
Хасково Димитровград МБАЛ Св.Екатерина-Димитровград EООД хуманна медицина х
Хасково Димитровград МГ ойл ООД Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Димитровград Мебели Камбо ООД, гр. Хасково, бул. "Съединение" № 106
производство на мебели, с. Ябълково, общ. 
Димитровград

х х

Хасково Димитровград МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР " ШАНС " ООД Димитровград х
Хасково Димитровград МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I Димитровград ЕООД Димитровград х



Хасково Димитровград Мери оригинал ЕООД, гр. Димитровград, ул.„Търново“ № 11
гр. Димитровград, производство на 
конфекционирани текстилни изделия без 
облекло

х

Хасково Димитровград Миза ООД, с . Сусам сервиз за смяна на масла с. Добрич х
Хасково Димитровград Микена къмпани ООД, гр.Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Микс - 17 ЕООД  гр. Хасково,  ул. "Юрий и Венелин" № 9, ет. 1, 
ап.2

Варово стопанство Димитровград х х

Хасково Димитровград Микс ЕООД транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград Миомарс, гр. Димитровград,  ул. "Ивайло" № 2 производство на облекло, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград МИТ- 90 ООД, град Димитровград,ул."Цар Симеон"12 Сервиз хладилна и климатична техника х х

Хасково Димитровград Моник 99 ЕООД хранителен магазин ”Лъки”, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Монита ООД Димитровград,ул."Възход"1А производство на млени меса, гр. Димитровград х х х

Хасково Димитровград Монита прюс ООД, гр. Димитровград, ул. Яне Сандански" № 22 Магазин за хранителни стоки, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Мусон и К ООД Димитровград
гр. Димитровград, ул.Гео Милев 13, вх. Б, ет. 1, 
ап. 3, автосервиз

х

Хасково Димитровград На Ви ООД, гр Димитровград бетонов център х х
Хасково Димитровград Напредък-Николай Борисов автосервиз х

Хасково Димитровград Нели - ГД ООД, гр. Димитровград
производство на дамска конфекция, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Нелита Фешън ООД, гр. Димитровград
производство на дамска конфекция, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Нео Титан ООД, Димитровград сметосъбиране х

Хасково Димитровград Неохим АД, гр.Димитровград, ул."Химкомбинатска" площадка А завод за производство на азотни торове
Производство на азотни 
съединения и торове-2015

х х х х х х х х х

Хасково Димитровград Неохим АД, гр.Димитровград, ул."Химкомбинатска" площадка Б производство на полиамид и пластмаси х х

Хасково Димитровград Неохим АД, ул."химкомбинатска", Димитровград депо за производствени и опасни отпадъци х
Хасково Димитровград Николина Иванова ЕТ  - цветарски магазин гр. Димитровград, бул "Д. Благоев" 1 х
Хасково Димитровград Никон Метал  ЕООД   Димитровград  Меричлери транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград Нимат ЕООД, гр. Димитровград Нимат ЕООД, търговец на отпадъци х

Хасково Димитровград НИС Петрол ЕООД
НИС Петрол ЕООД, обект Димитровград - 
бензиностанция

4730 х

Хасково Димитровград Община Димитровград гр. Димитровград, бул Г. С. Раковски №15 х х

Хасково Димитровград Община Димитровград
Площадки за предаване на разделно събрани 
отпадъци от бита, с-ми за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки и битови отпадъци

х

Хасково Димитровград
Одеон - Тошко Топалов ЕТ, гр. Димитровград, ул. "Простор" № 
7

производство на работно облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Олимпик-ойл ЕООД, гр. Димитровград ул. Хаджи Димитър 11А Бензиностанция ул. Панорамен път 4730 х х

Хасково Димитровград ОМВ България,Димитровград Бензиностанция ОМВ Димитровград 4671 х х

Хасково Димитровград
Омпак МРЕООД, гр. Димитровград, ул. “Ромен Ролан”, бл. 4, 
вх. Б, ет. 3, ап. 12

производство на опаковки, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Онисима СД,ул.Бузлуджа 48 склад за бои, гр. Димитровград х х
Хасково Димитровград ОП Благоустрояване, гр. Димитровград бетонов център х х
Хасково Димитровград Пайнер ООД, Димитровград продажба на дискове, гр. Димитровград х х
Хасково Димитровград Панев ООД, с.Крепост отпадъци от масла и нефтопродукти х
Хасково Димитровград Панчети ООД Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х
Хасково Димитровград Паоло ЕООД, гр. Димитровград внос на автоаксесоари, отработени масла х
Хасково Димитровград Партньор ООД,  Димитровград Магазин за бои,Димитровград х х
Хасково Димитровград Пенев ООД Димитровград с. Крепост пункт за смяна на масла х
Хасково Димитровград Пенков ауто ЕООД, гр. Димитровград сервиз за смяна на масла х

Хасково Димитровград
Перфект ЕООД, гр. Димитровград, бул. "Димитър Благоев" № 
93

производство на  облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Петко Петков ЕТ, гр. Димитровград,ул."В.Поптомов"6 производство на трикотаж, гр. Димитровград х х х

Хасково Димитровград Петрол АД Бензиностанция 8210,Д-град х х

Хасково Димитровград
Плам транспорт ЕООД, гр. Димитровград, ул. Захари Стоянов 
№ 5, вх. Г, ап. 18

транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Димитровград Плами ООД, гр. Димитровград
производство на бебешко и детско облекло, гр. 
Димитровград

х х

Хасково Димитровград
Плам-ойл 2000 ЕООД-гр.Димитровград, ул.Васил Друмев №30 
А, 

Бензиностанция с. Добрич х х

Хасково Димитровград Полина-Павлина Вълчева ЕТ, гр. Димитровград
производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия, гр.Димитровград

х

Хасково Димитровград Полихим БГ ЕООД Димитровград
производство, преработка,  обработка и 
продажба на всички видове стоки от 
химическата промишленост гр. Димитровград

х х

Хасково Димитровград Пролет ЕООД Димитровград,"Първи май"1
производство на кожено-галантериини изделия, 
гр. Димитровград

х х х

Хасково Димитровград Р и Р ООД, Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Райков Сервиз ООД, Димитровград Бензиностанция RS Радиево х х
Хасково Димитровград Рами карс ЕООД Димитровград автосервиз Дуранов х х

Хасково Димитровград Рени ООД Димитровград
производство на дамско облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Рени Фамозо ЕООД, гр. Димитровград производство на конфекция, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Росана ООД, Хасково
Бензиностанция Росана, компл. Върбица, 
Върбица

х

Хасково Димитровград Росана ООД, Хасково Бензиностанция Росана, Ябълково х х



Хасково Димитровград Роял фешън - Димитровград ул.Братя Миладинови 10 производство на облекла, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Румяна Костадинова-Фрегата ЕТ, гр.Димитровград, 
бул.”България”, бл.4,вх.Г, ап.6

производство и търговия на спално бельо, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Савов и син ООД Димитровград Бензиностанция Соти, Г.извор х х

Хасково Димитровград Светлана - Н. ООД, Димитровград
производство на спално бельо, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград
СД Балути-БВ-БАЛУТЕВИ И СИЕ, гр. Димитровград, ул. 
“Бузлуджа” № 33

Внос и търговия на домашни потреби и стоки за 
бита, гр. Димитровград

х

Хасково Димитровград СД ИВ  и ЕВ Диневи и Сие ЕООД - зоомагазин гр. Димитровград, ул. "Лайпци" 7-Г х

Хасково Димитровград Сиера 99 ЕТ, Димитровград
Бензиностанция Сиера 90, Панорамен път40 
Радиево

х х

Хасково Димитровград Сиера 99 ЕТ, Димитровград Бензиностанция Сиера 99 Воден х х

Хасково Димитровград Симат АД, Димитровград
Производство на бетонни и стоманобетонни 
изделия, и бетонови и варови разтвори, гр. 
Димитровград

х х х

Хасково Димитровград Сипей-Жечка Пейкова-Стоян Пейков ЕТ, гр. Димитровград
магазин за хранителни стоки "Сипей", гр. 
Димитровград

х х

Хасково Димитровград Сираков Ойл, с. Върбица главн път Е80 бензиностанция х х

Хасково Димитровград СИРИУС СТАР БГ ЕООД гр. Русе
площадка за третиране пестициди и  др. опасни 
отпадъци, гр. Димитровград

х

Хасково Димитровград Сиси - Ди 1 ЕООД, гр. Димитровград, ул. “Здравец” № 12
производство на детско и бебешко облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград СиСи – Ди ООД, гр. Димитровград ул.Меричлерска 16
производство на детско и бебешко облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Сити Груп ЕООД, гр. Димитровград Бензиностанция и Газстанция, гр.Димитровград 4730 х х

Хасково Димитровград СКС Раковски, Димитровград отпадъци от масла х
Хасково Димитровград Стефанаки.ком ЕООД Димитровград професионално почистване х х

Хасково Димитровград Супер маркет Капри, град Димитровград,ул."Хр.Г.Данов"№4 Супер маркет Капри, гр.  Димитровград х х

Хасково Димитровград ТЕТ Груп ООД Димитровград площадка за третиране на  ИУМПС, с. Радиево х

Хасково Димитровград Техномаркет – К енд К Електроникс ЕООД Димитровград х х

Хасково Димитровград ТЕЦ Марица 3 АД, гр. Димитровград
Депа за неопасни отпадъци - сгуроотвали "Горен 
бюк" и "Галдушки ливади"

х х

Хасково Димитровград ТЕЦ Марица 3 АД, Димитровград,ИИЗ производство на електрическа енергия
Производство на 
електрическа енергия-
3511

 х х х х х х

Хасково Димитровград Тиви- АС ЕООД, гр. Димитровград, бул.„Съединение“ № 17
Магазин за хранителни стоки „Бояна“, 
гр.Димитровград

х

Хасково Димитровград ТИНТЯВА ТРАНС ЕООД транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Димитровград Томи ООД, гр. Димитровград, ул. "Елин пелин" № 6, ап. 3 производство на хляб, гр. Димитровград х
Хасково Димитровград Топ-Агро ООД, Пловдив Бензиностанция Топ-АгроБрод х х
Хасково Димитровград Топливо АД Бензиностанция  Топливо, Димитровград х х х
Хасково Димитровград Топливо АД, гр. София, ул. Солунска № 2 клон Стара Загора, склад Димитровград х х

Хасково Димитровград ТПК Лиди-54 Димитровград, бул.”Г.С. Раковски” №19 производство на трикотаж, гр.Димитровград х

Хасково Димитровград ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ ЕООД, гр. Димитровград транспорт на отпадъци х
Хасково Димитровград Тренинг ЕООД с.Крепост отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Димитровград Турбо-99-Запрянов, Митев и сие ООД, гр. Димитровград
Турбо-99-Запрянов, Митев и сие ООД, гр. 
Димитровград, автосервиз

х

Хасково Димитровград Узунови ЕООД, град Димитровград,ул."Д.Благоев"97 Сервиз хладилна и климатична техника х х

Хасково Димитровград Украбул-мцт ЕООД, гр.Хасково
Атракционен комплекс с.Крепост, 
общ.Димитровград

Дейност на питейни 
заведения-5630

х х

Хасково Димитровград Унифлора - Галина Василева ЕТ  -   цветарски магазин гр. Димитровград, ул "Емилиян Станев"9 х
Хасково Димитровград Феникс Гама АД Димитровград кв.28 ОЧЦМ, хартия и картон, НУБА х

Хасково Димитровград
Фея ЕООД, гр. Димитровград, ул. „Цар Борис I“, бл.4, вх. А, ет. 
2, ап. 4

Производство на работно облекло, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Фи Ви-Н ЕООД Димитровград, ул.”Георги Иванов” № 34, бл .Б производство на облекла, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Фимейл ООД, гр. Димитровград, ул."Христо Ботев" № 1 производство на облекла, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград
Фимейл Фешън ООД, гр. Димитровград, ул. "христо Ботев" № 
1, - Габер 2

производство на младежка и тийнерджърска 
мода, гр. Димитровград

х

Хасково Димитровград
Финес - 2 ЕООД, гр.Димитровград, ул.”Патриарх Евтимий”, бл. 
2, вх. А, ап. 5

магазин за месни и млечни продукти, гр. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Финес - 2 ЕООД, с.Брод месопреработка, с. Брод, общ. Димитровград х х

Хасково Димитровград Флоранж ООД - цветарски магазин гр. Димитровград, ул "Ромен Ролан" 7 х

Хасково Димитровград
Формула 93 ООД, гр. Димитровград, ул. Простор 19, вх. В, ап. 
12

автосервиз х

Хасково Димитровград Фотон - 90 - Петрови и Сие СД, гр. Димитровград производство на конфекция, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Фреш 12М ЕООД -  цветарски магазин гр. Димитровград, ул. "Хр. Г. Данов" 8-Г-6 х
Хасково Димитровград Фреш ЕООД , Димитровград, Ателие за химическо чистене и пране х

Хасково Димитровград Фрути транс ООД, гр. Димитровград, ул. П.Берон № 6, ап.10 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Димитровград Хари 72 ЕООД Димитровград смяна на гуми х

Хасково Димитровград
Хелиос-Комерс ООД, гр. Димитровград, ул. „Гео Милев“, бл. 13, 
вх. А, ап. 9

гр. Димитровград, магазин за хранителни стоки 
"Хелиос"

х

Хасково Димитровград Химтекс ООД Димитровград,ул."Бузлуджа"33 търговия на химикали х х х
Хасково Димитровград Хриси - Тодор Тодоров ЕТ, гр. Димитровград производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Християн 2017 ЕООД, с. Крепост, ул. Л.Каравелов № 28 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Димитровград Христови ООД, Димитровград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Димитровград
Худулов-Марийка Иванова ЕТ, с.Злато поле, 
общ.Димитровград

обект за дестилация, с. Злато поле
Производство на спиртни 
напитки-1101

х х



Хасково Димитровград
Хъни Трейд 2012 ЕООД, с. Добрич, общ. Димитровград, ул. „Г. 
С. Раковски“ № 27

производство на други хранителни пордукти, с. 
Добрич, общ. Димитровград

х

Хасково Димитровград Чавдаров Георгиев и сие ЕООД Димитровград отпадъци от масла и нефтопродукти х х
Хасково Димитровград Чавдаров ЕООД Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград Черна топола гр.Димитровград, в разсадника на Нео титан х

Хасково Димитровград Шампион 13 - Деян Панев ЕТ, с. Крепост, общ. Димитровград
преработка на мляко, с. Крепост, общ. 
Димитровград

х

Хасково Димитровград Шишиньов и синове автосервиз х
Хасково Димитровград Щрабаг ЕАД България-гр.София,ул. КУКУШ № 1 асфалтова база с.Крепост 4521 х х

Хасково Димитровград
Юлиан Петков-Каневски ЕТ, Димитровград, ул. "Отец Паисий" 
№ 25

производство на облекло, гр. Димитровград х

Хасково Димитровград Юнона - Катя Генева ЕООД, гр.Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Димитровград
Юнона - Катя Генева ЕООД, гр.Димитровград, ул.”Простор”, 
бл.13, вх.Б, ап.19

производство на конфекция, гр.Димитровград х

Хасково Димитровград Язаки-България ЕООД, гр. Ямбол
Предприятие за асемблиране на кабелни 
инсталации за автомобили, с. Крепост, общ. 
Димитровград

Производство на 
електронни и 
електрически части и 
устройства за автомобили-
2931

х х х х

Хасково

Димитровград, 
Симеоновград, 
Харманли, 
Свиленград, 
Любимец

BG0000578 Река Марица х

Хасково
Димитровград, 
Хасково

BG0000434 Банска река х

Хасково
Димитровград, 
Хасково

BG0002103 Злато поле, Заповед №  РД - 771 от 28.10.2008г. х

Хасково Ивайловград Ахрида Био ЕООД гр. Ивайловград , ул. Дружба 8 х

Хасково Ивайловград В и К ЕООД , Хасково, ул."Сакар" № 2 канализационна система гр.Ивайловград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Хасково Ивайловград ВЕЦ ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград х

Хасково Ивайловград Винивел ООД, гр.Пловдив, ул."Райко Даскалов" № 72 винарска изба в гр.Ивайловград
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х

Хасково Ивайловград Група от вековни чинари под стената на яз. Ивайловград, гр. Ивайловград х

Хасково Ивайловград Два чинара 
м."Св.Константин и Елена", кв.Лъджа, гр. 
Ивайловград

х

Хасково Ивайловград ЗМ Дупката х
Хасково Ивайловград ЗМ Ликана х
Хасково Ивайловград ЗМ Меандри на Бяла река х

Хасково Ивайловград ЗМ Находище на Триделнолистен ериолобус- Даневата чешма х

Хасково Ивайловград ЗМ Находище на Триделнолистен ериолобус- Ливадите пи 416 х

Хасково Ивайловград ЗМ Хамбар дере х

Хасково Ивайловград Иван Моралиев ЕТ, гр. Ивайловград, ул. „Дунав“ № 12
Иван Моралиев ЕТ, гр. Ивайловград, ул. „Дунав“ 
№ 12, производство на вина от грозде

х

Хасково Ивайловград Йордан Каракехайов ЕТ, гр. Ивайловград, ул. „Витоша“ № 31
Йордан Каракехайов ЕТ, гр. Ивайловград, ул. 
„Витоша“ № 31, производство на тахан

х

Хасково Ивайловград Йортакьой-Краси ДД95ООД,Ивайловград Бензиностанция Йортакьой х х

Хасково Ивайловград Крепежи България трейдинг ООД Варна
Производство на свързващи елементи, обект 
Ивайловград

х х

Хасково Ивайловград Кълвача газ, вход от кв. Лъджа Бензиностанция 4730 х х

Хасково Ивайловград Лъки ООД, гр.Ивайловград Бензиностанция и Газстанция, гр.Ивайловград 4730 х х

Хасково Ивайловград Медицински център I-Ивайловград ЕООД Ивайловград х

Хасково Ивайловград
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", язовирен район 
Арда

яз.стена Ивайловград х

Хасково Ивайловград Община Ивайловград
гр. Ивайловград, ББ-Кубове за съхранение на 
РЗП

х

Хасково Ивайловград Община Ивайловград гр. Ивайловград, ул. България 47 х х

Хасково Ивайловград Община Ивайловград Ивайловград, склад за съхранение на пестициди х

Хасково Ивайловград Община Ивайловград с. Пелевун,склад за съхранение на пестициди х

Хасково Ивайловград ОП Спектър, гр. Ивайловград, ул. Дунав № 5 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Ивайловград Петрол АД,Ивайловград Бензиностанция 8305 х х
Хасково Ивайловград ПЗ Находище на божур, мест. Халка баир (вр. Победа) х
Хасково Ивайловград ПЗ Находище на божур, с. Хухла х
Хасково Ивайловград ПЗ Находище на градински чай, до р. Луда река х
Хасково Ивайловград ПЗ Находище на градински чай, до р. Марешница х
Хасково Ивайловград ПЗ Находище на снежно кокиче, мест. Петков баир х
Хасково Ивайловград ПЗ Пещера, мест. Коджа кае х
Хасково Ивайловград Пролетна кумарка пред кметството на с. Долно Луково х

Хасково Ивайловград Руже текстил ЕООД, Ивайловград производство на конфекция, гр. Ивайловград х

Хасково Ивайловград Секвоя гр. Ивайловград х

Хасково Ивайловград ТП ДГС Ивайловград гр. Ивайловград, ул. Св. Св. Кирил и Методий 14 х

Хасково Ивайловград Триделнолистен ериолобус с. Белополяне х
Хасково Ивайловград Триразделнолистен ериолобус с. Белополяне х
Хасково Ивайловград Цер с. Горноселци х



Хасково Ивайловград Цер с. Железино х
Хасково Ивайловград Цер с. Железино х

Хасково
Ивайловград, 
Маджарово

BG0002106 Язовир Ивайловград, Заповед №  РД - 845 от 
17.11.2008г.

х

Хасково Любимец
Джордж Г енд Г “ ЕООД, гр.Любимец, ул. “Патриарх Евтимий” 
№4

Супермаркет, гр. Любимец х

Хасково Любимец Агро Омега ЕООД, София,ул.Магнаурска школа 15 Оранжерии Любимец х х
Хасково Любимец АДИ – Ангел Илиев ЕТ, с. Лозен, общ. Любимец транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Любимец Албена Атанасова Кирчева гр. Любимец, ул. Сакар №23 х
Хасково Любимец Анима ЕТ,ул.Оборище 17 Любимец,магазин за бои х х
Хасково Любимец БАЛКАН МЕТАЛ 1 ЕООД, гр. Любимец транспорт на отпадъци х
Хасково Любимец Бензиностанция Нова-К ООД,Любимец Бензиностанция Нова-К,Любимец 4730 х х
Хасково Любимец Братя Димови 2012 ЕООД Димитровград  гр. Любимец, ОЧЦМ, ИУМПС х
Хасково Любимец Братя Димови 2012 ЕООД Димитровград транспорт на отпадъци х

Хасково Любимец В и К ЕООД , гр.Хасково, ул."Сакар" № 2 канализационна система гр.Любимец
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Хасково Любимец Величка Мишева Костова гр. Любимец, ул. Зорница №16 х
Хасково Любимец ВОЛАН 05 ООД, Любимец транспорт на отпадъци х

Хасково Любимец Джордж Бургер ЕООД, гр. Любимец, ул. “Отец Паисий”№15 гр. Любимец, заведение за бързо хранене х

Хасково Любимец Колю Маринов Видев гр.Любимец, ул.Одрин 3 х

Хасково Любимец Димитър Георгиев Попов гр. Любимец, ул. Републиканска 86 до борсата х

Хасково Любимец Динамит ЕТ,  Любимец Бензиностанция,  М.Градище х х
Хасково Любимец Зайчев и син ООД, гр. Харманли,ул"Н.Петков"35 гр. Любимец, оранжерии х х
Хасково Любимец ЗМ Долната ова х
Хасково Любимец Изпау-2 ЕООД ,Любимец Бензиностанция Изпау-2, Любимец х х

Хасково Любимец Кама ООД, гр. Любимец, ул. "Републиканска" № 78 производство на долно облекло, гр. Любимец х

Хасково Любимец Кими-Васил Ксенифонов ЕТ-гр. Любимец , ул. Кубрат 24
склад за строителни материали ул. Хр. Ботев 
1,гр.Любимец

х х

Хасково Любимец Кольо Видев ЕТ Любимец-автотранспорт ЕООД Бензиностанция ,бул. Одрин х х
Хасково Любимец Кольо Видев Любимец ЕТ-автотранспорт ЕООД Бензиностанция ,ул. Преслав № 1 х х
Хасково Любимец КРАСИДАР ЕООД, Любимец транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Любимец
Ники-Николай Вълканов-04 ЕТ, гр. Любимец, ул. Цар Симеон 
23

гр. Любимец, ул. Цар Симеон 23, автосервиз х

Хасково Любимец Оазис- Танка Кьосева ЕООД - цветарски магазин гр. Любимец, ул. Патриарх Евтимий"5 х
Хасково Любимец Община Любимец гр. Любимец, ул. Републиканска 2 х х

Хасково Любимец Община Любимец Община Любимец - транспортиране на отпадъци х

Хасково Любимец Общинско депо Любимец Общинско депо за ТБО Любимец х
Хасково Любимец Петрол АД Бензиностанция 8218 х х
Хасково Любимец Петрол АД, Любимец Бензиностанция Петрол, Любимец х х
Хасково Любимец ПЗ Глухите камъни х
Хасково Любимец ПЗ Меден камък (Кован кая) х
Хасково Любимец ПЗ Птичи камък х
Хасково Любимец Пътни строежи SIM P 170 Любимец Асфалтова база х х х
Хасково Любимец Сарп Логистик ЕООД, гр. Любимец транспорт на отпадъци х

Хасково Любимец СБДПЛР “Любимец” ЕООД СБДПЛР “Любимец” ЕООД, медицинска дейност х

Хасково Любимец Танита Иван Инджов ЕТ - цветарски магазин гр. Любимец, ул. В. Търново №21 х

Хасково Любимец Тракия билд ЕООД, Пловдив,ул."хр.Г.Данов"22
бетонов възел в с.Георги Добрево, 
общ.Любимец

Даване под наем и 
оперативен лизинг на 
офис мебели (вкл. 
компютри), без оператор-
7733

х х х х х

Хасково Любимец Хели Ойл-Ко ЕООД-гр. Любимец, ул. Одрин 1 Любимец-бензиностанция Хели
Търговия на дребно с 
автомобилни горива и 
смазочни материали 4730

х х

Хасково Любимец ШЕЛ България ЕАД
Бензиностанция с търговски комплекс и 
ресторант, Шел Лщбимец запад, АМ Марица

Търговия на дребно с 
автомобилни горива и 
смазочни материали-4730

х х

Хасково Любимец Шел България ЕАД,София Шел България,Любимец Изток,АМ Марица 4730 х х

Хасково Маджарово BG0002014 Маджарово, Заповед №  РД - 787 от 29.10.2008г. х

Хасково Маджарово
Еко Антрацит ЕАД, гр.София, район "Изгрев", ул."Тинтява" № 
86

Ликвидирани мини Маджарово
Спомагателни дейности в 
добива без добив на нефт 
и природен газ-0990

х х

Хасково Маджарово ЗМ Гюргена х
Хасково Маджарово ЗМ Патронка х
Хасково Маджарово ЗМ Черната скала х

Хасково Маджарово Корект ЕООД, с.Долни Главанак
Производство на дървени въглища, с.Долни 
Главанак

х х х

Хасково Маджарово Космат дъб с.Горни главанак, югозападно до чешмата х
Хасково Маджарово Летен дъб с.Ефрем, м."Хорището" х

Хасково Маджарово Летен дъб с.Златоустово, югозападно от селото до пътя х

Хасково Маджарово Община Маджарово гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 1 х х

Хасково Маджарово Община Маджарово
с. Долни Главанак, склад за съхранение на 
пестициди

х

Хасково Маджарово Община Маджарово склад за съхранение на пестициди, с. Сеноклас х



Хасково Маджарово Орион 2-В.Иванов ЕТ, гр. Маджарово хранителен магазин “Орион 2”, гр. Маджарово х

Хасково Маджарово Петрол АД, София Бензиностанция 8215,Маджарово х х
Хасково Маджарово ПЗ Меден камък-Кован кая х
Хасково Маджарово Рони-Димитрина Йовчева ЕТ, гр. Маджарово хранителен магазин "Ани”, гр. Маджарово х
Хасково Маджарово ТП ДГС Маджарово гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А х
Хасково Маджарово ТУБАТЕ ЕООД, с. Тополово, общ. Маджарово транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Минерални бани Авеа - 2012 ООД, с.Караманци, общ. Минерални Бани
производство на облекло, с.Караманци, общ. 
Минерални Бани

х

Хасково Минерални бани Аида 2003 ООД, с. Караманци Бензиностанция Аида 2003 Караманци х х

Хасково Минерални бани Баштекс ЕООД, гр. Хасково, ул. ”Ихтиман” № 2 Производство на облекло, с. Минерални бани х

Хасково Минерални бани БУЛТЕКСТ – ЮКСЕЛ ЛЮТВИ ЕТ, с. Караманци
производство на облекло, с. Караманци, общ. 
Минерални Бани

х

Хасково Минерални бани
Вапекс ЕООД, общ. Мин. Бани, с. Минерални бани, ул. 
"Топлика" № 29

внос и търговия на авточасти за товарни 
автомобили, общ. Мин. Бани, с. Минерални бани

х

Хасково Минерални бани ГАЙРАК ЕООД, с. Караманци
производство на облекло, с. Караманци, общ. 
Минерални Бани

х

Хасково Минерални бани Гарант - Т.Костадинов - П. Петров ЕТ1 ул. "Липа" № 2 бетонов възел х х

Хасково Минерални бани
Грами 1 ЕООД, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. 
Хасково, ул.“Христо Ботев” № 24

магазин за хранителни стоки "Виктория", с. 
Минерални бани, общ.Минерални бани

х

Хасково Минерални бани
Деги 2012 ООД, с. Караманци, общ. Минерални бани, ул. 
„Шестнадесета“ № 54

производство на облекло, с. Караманци, общ. 
Минерални бани

х

Хасково Минерални бани Душка - Юсеин халил ЕТ, с. Сърница, общ. Минерални Бани
смесен магазин, с. Сърница, общ. Минерални 
Бани

х

Хасково Минерални бани
Зафер 2011 ЕООД, общ. Минерални бани, с. Караманци, ул. 
“Осемнадесета” № 5

производство на облекло, с. Караманци, общ. 
Минерални бани

х

Хасково Минерални бани ЗМ Аида х
Хасково Минерални бани Иван Пенев ЕТ , Хасково Бензиностанция Иван Пенев,Мин.бани 4730 х х

Хасково Минерални бани Карера – 2012 ЕООД, с. Караманци, ул.“Осемнадесета” № 13
хранителен магазин, общ. Минерални бани, с. 
Караманци

х

Хасково Минерални бани Колю Колкев ЕТ, с .Минерални бани хранителен магазин, с .Минерални бани х

Хасково Минерални бани
Мартин Атанасов 2011 ЕООД, обл.Хасково, ул.“Кооперативна” 
№ 16

магазин за хранителни стоки “Марти”, с. 
Минерални бани

х

Хасково Минерални бани Няма
Ликвидиран рудник Саже, с.Сърница, 
общ.Минерални бани

х

Хасково Минерални бани Община Минерални бани
контрол управление битови и строителни 
отпадъци

х

Хасково Минерални бани ПЗ Изправения камък - Олу дере (Дикилиташ) х

Хасково Минерални бани ПЗ Находище на момина сълза и божур, местност Дренака х

Хасково Минерални бани ПЗ Огледната скала х
Хасково Минерални бани ПЗ Орлова скала х
Хасково Минерални бани ПЗ Пробития камък х

Хасково Минерални бани Пламтекс-Бялко Бялков ЕТ, с.Минерални бани ул.”Младост”№8
производство на спортно облекло, с. Минерални 
бани

х

Хасково Минерални бани ПР Борака х

Хасково Минерални бани Стил Стандарт 99ООД,Кърджали Бензиностанция Стил Стандарт 99,Мин.бани х х

Хасково Минерални бани
Тео и Славея ЕООД, супермаркет Славея, с. Минерални бани, 
общ. Мин. Бани

супермаркет "Славея", с. Минерални бани х

Хасково Минерални бани
ТМН – Маркет – 82 ЕООД, с. Минерални бани, общ. Минерални 
бани, обл.Хасково, ул. “Станил Филев” № 24

хранителен магазин “ТМН – Маркет”, с. 
Минерални бани

х

Хасково Минерални бани Бял бор
с.Караманци,на юг от шосето Караманци-
Хасково

х

Хасково Минерални бани Група от вековни дървета (8бр.зимен дъб и 1 бр. цер) с. Горно Брястово х
Хасково Минерлани бани зоологическа градина "Терариум Минерлани бани" с. Минерални бани х
Хасково Минерлани бани Лилия Николова Колева с.Сусам х
Хасково Минерлани бани Община Минерални бани с. Минербани бани, бул. Васил Левски №3 х х
Хасково Свиленград 3 броя Космат дъб с.Младиново, край пътя за Свиленград х
Хасково Свиленград BG0000217 Ждрелото на р. Тунджа х
Хасково Свиленград BG0000425 Река Съзлийка х

Хасково Свиленград
Автомобил Компонент България ЕООД, гр.Свиленград, бул. 
“България” № 160

производство на части и принадлежности за 
автомобили и за техните двигатели, Свиленград

2932 х х

Хасково Свиленград Акександър Николов -Руни 83 ЕТ, гр. Свиленград сервиз за смяна на масла х

Хасково Свиленград
Ангел Сарандиев 2010 ЕООД, гр. Свиленград, ул. "Текстил" № 
14

производство на месо, гр. Свиленград х х х

Хасково Свиленград Андима ЕООД-гр. Свиленград,ул."Ст. Планина 7
склад за строителни материали,ул.ген. Струков 
5А Свиленград 

х х

Хасково Свиленград
Антониос експрес сервиз ООД, гр. Свиленград, бул. България 
211

 гр. Свиленград, бул. България 211, автосервиз х

Хасково Свиленград Ауто Експрес ООД, гр. Свиленград, ул. “Панайот Хитов” № 2
гр. Свиленград, внос и търговия на части за 
тежкотоварни камиони

х

Хасково Свиленград Ауто папи ООД Свиленград Свиленград отпадъци от масла х
Хасково Свиленград Аутоперфект 07 ЕООД, Свиленград автосервиз; отпадъци от нефтопродукти. х х

Хасково Свиленград
БГ-Димитър Димитров ЕООД, гр. Свиленград, ул. Васил Левски 
56

гр. Свиленград, ул. Васил Левски 56, автосервиз х

Хасково Свиленград Белла България АД , гр. Свиленград
цех за производство на тетсени изделия, гр. 
Свиленград

х х

Хасково Свиленград БИЛЛА България,София,"България"55 хипермаркет,Свиленград х х

Хасково Свиленград Бойдеви ЕООД
транспотрна дейност и автосервиз, гр. 
Свиленград

х

Хасково Свиленград Бошнаков 09 ЕООД, гр. Свиленград, жк.“Изгрев“ Магазин за хранителни стоки, гр. Свиленград х



Хасково Свиленград Бошнаков 09 ЕООД, с. Генералово, общ. Свиленград
производство на месо и месни продукти, с. 
Генералово, общ. Свиленград

х х х

Хасково Свиленград Боян Абаджиев 2008 ЕООД,гр.Свилeнград търговия с железарски стоки, гр. Свиленград х х

Хасково Свиленград Братя Василеви ООД,София Бензиностанция Братя Василеви, Кап.Андреево х х

Хасково Свиленград Бурденис Компост ЕООД, Свиленград компостиране биоотпадъци от общ. Свиленград х

Хасково Свиленград Бурденис Компост ЕООД, Свиленград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Свиленград Бурденис-Свиленград,ул.23 септември 73 производство на месо, гр. Свиленград х х х

Хасково Свиленград В и К ЕООД, гр.Хасково, ул."Сакар" № 2 ПСОВ с.Мезек, общ.Свиленград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Хасково Свиленград В и К ЕООД, гр.Хасково, ул."Сакар" № 2 ПСОВ Свиленград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х х

Хасково Свиленград Вал 70 ЕООД, гр. Свиленград, ул.“Яна Войвода“ № 8 Магазин за хранителни стоки, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград ВЕД ООД, Свиленград отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Свиленград ВЗВ сервиз ЕООД, гр. Свиленград
ВЗВ сервиз ЕООД, гр. Свиленград, автосервиз 
със смяна на масла

х

Хасково Свиленград Вики Зар ЕООД Свиленград отпадъци от масла, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Вилмар 1 Руси Петров ЕТ 
производство на месо и месни продукти, гр. 
Свиленград

х

Хасково Свиленград Винарска Изба Мезек ООД, с.Мезек винарна, с. Мезек х х х х

Хасково Свиленград ВОРЛД ПЛАСТИК ООД, Свиленград
Пет Консултинг ООД, третиране на отпадъци от 
пластмаса

х

Хасково Свиленград Гала - Панайот Панайотов ЕТ, гр.Свиленград, ул. ”Божур” 33
производство на мъжки ризи и панталони, гр. 
Свиленград

х

Хасково Свиленград ГЕОЛЕС  БЪЛГАРИЯ ООД транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Свиленград Георги Андреев ЕТ Бензиностанция ул. Княз Борис I 62 х х

Хасково Свиленград Георги Атанасов Янев
гр. Свиленград, ул. Д-р Страшимир Дочков 
№20А

х

Хасково Свиленград ГКПП - Капитан Андреево ГКПП - Капитан Андреево х
Хасково Свиленград ГКПП - Капитан Петко Войвода ГКПП - Капитан Петко Войвода х
Хасково Свиленград Гравуна 90 ЕТ, Свиленград Бензиностанция Пъстрогор х х
Хасково Свиленград Дара транс ЕТ , Свиленград Бензиностанция Дара транс,Свиленград 4730 х х
Хасково Свиленград Дара Транс-Дарина Паришева ЕТ м-ст Лозенски път гр. Свиленград х х
Хасково Свиленград Декамет ЕООД гр. Свиленград търговец на отпадъци х
Хасково Свиленград Декра транс ООД автосервиз, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Делта Комерс ООД, гр.Свиленград, кв.“Никола Стефанов”
внос и износ на зърнени култури и фуражи, гр. 
Свиленград

х

Хасково Свиленград Диел 2011 ЕООД, Свиленград, ул. "Атанас Далчев" № 12
продажба, монтаж и демонтаж на гуми, гр. 
Свиленград

х

Хасково Свиленград
Димитър Димитров ЕТ, гр.Свиленград, ул.„Кочо Честименски“ 
№4

книжарница, магазин за ел. материали х

Хасково Свиленград Димитър Язанов - полковника ЕТ, гр. Свиленград магазин за хранителни стоки, гр. Свиленград х х х

Хасково Свиленград
Държавна агенция за бежанците, гр.София, ул."Монтевидео" № 
21А

Транзитен център за бежанци в с.Пъстрогор, 
общ.Свиленград

Обществен ред и 
сигурност-8424

х х

Хасково Свиленград ЕВН България Електроразпределение ЕАД КЕЦ Свиленград х
Хасково Свиленград Евро ойл-2002 ООД, Свиленград Бензиностанция Евроойл-2002,Свиленград х х
Хасково Свиленград Еко България ЕАД Бензиностанция Еко България ЕАД 4730 х

Хасково Свиленград Екострой ЕООД , Свиленград, ул."Княз Борис" № 25 Бетонов възел Свиленград
Производство на готови 
бетонови смеси-2363

х х х

Хасково Свиленград Жанет Свиленград ООД  Свиленград , ул."Панайот Хитов"№2

Хипермаркет Жанет-хранителни и стоки за бита, 
перилни и почистващи препарати, детски 
изделия, парфюмерия и козметика, гр. 
Свиленград

4719 х х

Хасково Свиленград ЗМ  Лозенски път (находище на блатно кокиче) х
Хасково Свиленград ЗМ Находище на наделенолистно великденче х

Хасково Свиленград ИВГ Иван Иванов ООД, гр. Свиленград ИВГ Иван Иванов ООД, търговец на отпадъци х

Хасково Свиленград Камелия 91-Г. Великов ЕТ, Свиленград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Свиленград Кар Клиник про ЕООД автосервиз, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Катаржина естейт ЕООД, Свиленград, ул."23-септември" № 33 Винарска изба в с.Мезек, общ.Свиленград
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х х

Хасково Свиленград
Катерина – Демир Демирев ЕТ, гр. Свиленград, ул. “Граничар” 
№ 29

производство на закуски, гр. Свиленград 1071 х

Хасково Свиленград КЕЦ Свиленград - Разрешително №715/21.07.2017г. гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Класик ООД ,Свиленград Бензиностанция,метанстанция ,Свиленград х х

Хасково Свиленград Клиника д-р Игнатов - ветеринарна абмулатория гр. Свиленград , ул. Ген. Структов 5А х

Хасково Свиленград Коце-Васил Трифонов ЕТ, гр. Свиленград гр. Свиленград, обект: „Квартал 68“, автосервиз х

Хасково Свиленград КФЦ-про ЕООД, гр. Свиленград автосервиз х

Хасково Свиленград Летен дъб с. Студена, на изхода от селото в лява от пътя х

Хасково Свиленград Лукойл България ЕООД Бензиностанция, Лукойл Кап.Андреево 4671 х х

Хасково Свиленград Магазин "Лъки", гр. Свиленград, ул. „Георги Кирков“№ 2 Магазин за хранителни стоки, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград МБАЛ Свиленград ЕООД Свиленград х
Хасково Свиленград МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I Свиленград х
Хасково Свиленград Мелгруп ООД Свиленград производство на брашно, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Месокомбинат Свиленград ООД-гр. Смолян, ул. Острица 35
преработка и разфасоване на месни продукти, 
гр. Свиленград ул.Камчия 2,ул.Цар Симеон 8

х х х



Хасково Свиленград МЕТАЛ 2007 ООД, Свиленград третиране ИУМПС х

Хасково Свиленград Мира ООД, гр.Свиленград, бул.”България” № 180 производство на долно облекло, гр.Свиленград х

Хасково Свиленград Невен ООД Свиленград внос на строителни материали, гр. Свиленград х х х

Хасково Свиленград
Недялко Вълканов и сие ООД Свиленград, ул. "Генерал 
Скоболев" № 57

Свиленград отпадъци от масла х

Хасково Свиленград Ник ойл ООД Свиленград Свиленград отпадъци от масла х
Хасково Свиленград Нил - Никола Динков ЕТ, ул. "Иван Вазов" № 3А бетонов възел х х
Хасково Свиленград Община Свиленград гр. Свиленград, бул. България 32 х х

Хасково Свиленград Община Свиленград
Община Свиленград - транспортиране на 
отпадъци

х

Хасково Свиленград Община Свиленград
площадка за предаване на разделно събрани 
отпадъци от бита, с-ми за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки и битови отпадъци

х

Хасково Свиленград община Свиленград, бул."България" № 32 гр. Свиленград,ББ-Кубове за съхранение на РЗП х

Хасково Свиленград община Свиленград, бул."България" № 32
с. К. Андреево, склад за съхранение на 
пестициди

х

Хасково Свиленград община Свиленград, бул."България" № 32 с. Сладун склад за съхранение на пестициди х

Хасково Свиленград ОМВ България ООД, гр. София Бензиностанция ОМВ с. Момково 4671 х

Хасково Свиленград П. христова-Ник-ойл ЕТ, Свиленград
Бензиностанция П. христова, -Ник-
ойл,Свиленград

х х

Хасково Свиленград Памуков 2005 ЕООД
гр. Свиленград, ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО, 
гр.Свиленград

х

Хасково Свиленград
Парапина – Тодор Вълков 1 ООД, гр. Свиленград, ул. „Трети 
март“ № 82

производство на сладкарски изделия, гр.
Свиленград

х

Хасково Свиленград Парапина 2005 ЕООД, гр. Свиленград, ул. „Христо Ботев“ № 24 сладкарница „Парапина“, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Персиник ЕООД  -   цветарски магазин гр. Свиленград ,ул. Ал. Стамболийски 19 х
Хасково Свиленград Петрол АД , София Бензиностанция 8216 х х
Хасково Свиленград Петрол АД,София Бензиностанция Петрол,Свиленград х х
Хасково Свиленград ПЗ Дервишка могила х
Хасково Свиленград ПЗ Калето х
Хасково Свиленград ПЗ Находище на див божур х

Хасково Свиленград
Пи Ем Ойл ЕООД-гр. Стара Загора,ул. Цар Калоян, 20, вх. О, 
ет.3, ап.7

Бензиностанция Свиленград АМ-Марица,км. 103 х х

Хасково Свиленград Полмос ЕООД, гр.София Винарска изба, земл. Свиленград
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х х

Хасково Свиленград Поп Комерс ЕООД-гр.Харманли,ул.Княз Борислав 23
склад за строителни материали,гр.Харманли-
ул.В.Левски 82

х х

Хасково Свиленград Пролет 94 ООД, Свиленград Бензиностанция Пролет 94,Генералово х х

Хасково Свиленград
САН МАРКО БГ-София, ЖК. Гео Милев, Студентско 
общежитие, бл. 3, вх. А

Свиленград ул. Цар Симеон Велики 19, магазин 
за бои

4690 х х

Хасково Свиленград Свежест ЕООД, ул.Кочо Честименски 4 Свиленград, химическо чистене х х

Хасково Свиленград Свиленград Автотранспорт АД, гр. Свиленград, 
Бензиностанция-гр. Свиленград бул."България" 
№ 211

х х

Хасково Свиленград Свиленград газ АД, Свиленград Бензиностанция,Свиленград-ул. Крайречна 3523 х х

Хасково Свиленград Свиленград-АТ АД ,Свиленград Бензиностанция Свиленград-АТ,Свиленград х х

Хасково Свиленград Силктекс ООД Свиленград-производство на конфекция производство на конфекция, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Силктекс-Свиленград,ул.България 60-произв.на дамаски производство на дамаски, гр. Свиленград х
Хасково Свиленград СМДЛ „ЕЛЕНА ПЕТРОВА” ЕООД Свиленград х
Хасково Свиленград СМДЛ „ФОКУС” Свиленград х

Хасково Свиленград Спринт метал 97 ЕООД, Свиленград
гр. Свиленград, площадка за третиране ОЧЦМ, 
ИУМПС

х

Хасково Свиленград Спринт метал 97 ЕООД, Свиленград транспорт на отпадъци х
Хасково Свиленград Ставрев ЕТ магазин за строителни материали х х
Хасково Свиленград Стевал ЕООД, гр.Свиленград отпадъци от масла х

Хасково Свиленград Стелман ООД, Свиленград, ул."Максим Горки" № 3 бетонов възел Свиленград
Производство на готови 
бетонови смеси-2363

х х х

Хасково Свиленград Стефи-70 ООД, Свиленград
гр. Свиленград, площадка за ОЧЦМ, ИУЕЕО, 
НУБА

х

Хасково Свиленград ТД Бурдиптаойл, Свиленград Бензиностанция Бурдиптаойл,Свиленград х х
Хасково Свиленград Тежка механизация 2004  ЕООД , гр.Свиленград бензиностанция,Пъстрогор, Свиленград х х

Хасково Свиленград
Текс – Мария Даниеле ООД, гр.Свиленград, бул. “България” № 
160

Текс – Мария Даниеле ООД, гр. Свиленград, 
производство на горно облекло, без работно

1413 х

Хасково Свиленград Тин Груп Ойл ЕООД Бензиностанция ул. Ст. Дочков х х

Хасково Свиленград Тир маркет 2008 ООД 
транспотрна дейност и автосервиз, гр. 
Свиленград,

х

Хасково Свиленград ТП ДГС Свиленград гр. Свиленград,ул. Цар Симеон Велики 42 х

Хасково Свиленград
Тракия - 97 ЕООД, гр. Свиленград, кв. Гарата, Свободна 
безмитна зона, 

внос и продажба на автомобилни моторни 
масла, гр. Свиленград

х

Хасково Свиленград Трифон Стайков ЕТ  ,Свиленград Бензиностанция Съседи,Свиленград х х

Хасково Свиленград Ултрамекс ЕООД, гр.Пловдив
Производство и търговия с брашна и трици, 
гр.Свиленград

х х

Хасково Свиленград УниКредит булбанк АД, гр. Свиленград УниКредит булбанк АД, гр. Свиленград, банка х х

Хасково Свиленград Феникс - Тодор Марков ЕТ, гр. Свиленград, ул. ”Сакар” № 8 магазин за хранителни стоки, гр. Свиленград х

Хасково Свиленград Цемекс ООД търговия със строителни материали х х



Хасково Свиленград Чинар с. Мезек, м."Чинар дере" х
Хасково Свиленград Чинар с. Мезек, м."Чинар дере" х
Хасково Симеоновград Автолукс ООД, гр.Гълъбово бетонов възел в Симеоновград х х
Хасково Симеоновград АМК 2002 ООД Бензиностанция, гр. Симеоновград 4730 х х
Хасково Симеоновград Благун с. Константиново х

Хасково Симеоновград В и К ЕООД , гр.Хасково, ул."Сакар" № 2 канализационна система гр.Симеоновград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х х

Хасково Симеоновград Демиреви ЕООД, гр.Симеоновград Сервиз хладилна и климатична техника х х
Хасково Симеоновград Джи Ти Ай ауто ЕООД, гр. Симеоновград автосервиз х

Хасково Симеоновград Дръжкоцветен дъб
с. Константиново, близо до новостроящата се жп 
линия

х

Хасково Симеоновград Евро Ойл-гр. Гълъбово, 
Бензиностанция Симеоновград-ул. Александър 
Стамболийски 34

х х

Хасково Симеоновград Екоест ЕООД Екоест  ЕООД, транспортиране на отпадъци х

Хасково Симеоновград Екоест ЕООД Екоест  ЕООД, третиране на отпадъци х
Хасково Симеоновград Ивонс метал груп ЕООД Симеоновград третиране на отпадъци х
Хасково Симеоновград Майдекс ЕООД-гр. Ямбол Бензиностанция гр. Симеоновград х х
Хасково Симеоновград Община Симеоновград гр. Симеоновград, пл. Шейновски 3 х х

Хасково Симеоновград Община Симеоновград
Симеоновград,склад за съхранение на 
пестициди

х

Хасково Симеоновград Петрол АД,София Бензиностанция 8214 х х
Хасково Симеоновград Райков сервиз ЕООД Бензиностанция Райков сервиз х х
Хасково Симеоновград Сами ООД,Симеоновград Бензиностанция Сами х х
Хасково Симеоновград Херба-Кирушка Тончева ЕТ гр. Симеоновград, ул. Преображение №8 х
Хасково Стамболово Благун с. Стамболово, м."Карачалъка" х
Хасково Стамболово Благун с. Стамболово, м."Чатал дере" х

Хасково Стамболово Благун с.Стамболово, до стопанския двор м."Гробцето" х

Хасково Стамболово Благун с.Стамболово, до стопанския двор м."Гробцето" х

Хасково Стамболово Благун с.Стамболово, до стопанския двор м."Гробцето" х

Хасково Стамболово Благун с.Стамболово, до стопанския двор м."Гробцето" х

Хасково Стамболово Бялтекс груп ООД, с. Бял кладенец
производство на трикотажни платове, с. Бял 
кладенец

х

Хасково Стамболово Бялтекс-груп ООД, с.Бял кладенец, общ.Стамболово
хотелски комплекс Арда, с.Долно Черковище, 
общ.Стамболово

х х

Хасково Стамболово Вега ООД,Хасково Бензиностанция Феро-фосСтамболово 4730 х

Хасково Стамболово Винарна Стамболово ЕООД, гр.София винарска изба в с.Стамболово, общ.Стамболово
Търговия на дребно с 
напитки-4725

х х х

Хасково Стамболово Група от 15 летни дъба с.Жълти бряг, м."Дели юрч" х
Хасково Стамболово Гюсеф ЕООД, Силен Бензиностанция Гюсеф с.Силен 4730 х х
Хасково Стамболово Едис ООД бензиностанция Едис с. Голям Извор х х

Хасково Стамболово Ели 2004 ООД-гр. Димитровград,ул. ХАН АСПАРУХ 24
оранжерия за производство на зеленчуци с. 
Царева поляна общ. Стамболово

5242 х х

Хасково Стамболово ЗМ Големия сипей х
Хасково Стамболово ЗМ Находище на тракийски клин х
Хасково Стамболово Клен с.Силен, м. "Джамията" х
Хасково Стамболово Космат дъб с. Стамболово, м."Карачалъка" х
Хасково Стамболово КПТУ Ксанекс гр.Хасково ул."Бяло море"6 с.Жълти бряг, изгаряне на дърв. материали х х
Хасково Стамболово Кралево Делчо Тенев ЕТ месо и месни х

Хасково Стамболово Леги ЕООД , гр.Пловдив, ул."Рогошко шосе" № 36 ТМСИ с.Долно Черковище, общ.Стамболово
Добив на трошен камък, 
чакъл и пясък, добив на 
глина и каолин-0812

х х

Хасково Стамболово Летен дъб с. Долно Ботево, м."Сулучаир" х

Хасково Стамболово Летен дъб
с.Поповец, северната част на селото, в 
м."Селското дере"

х

Хасково Стамболово Летен дъб
с.Поповец, северната част на селото, в 
м."Селското дере"

х

Хасково Стамболово Летен дъб
с.Поповец, северната част на селото, в 
м."Селското дере"

х

Хасково Стамболово Летен дъб
с.Поповец, северната част на селото, в 
м."Селското дере"

х

Хасково Стамболово Летен дъб
с.Поповец, северната част на селото, в 
м."Селското дере"

х

Хасково Стамболово Летен дъб с.Силен,м."Трампата" х

Хасково Стамболово
Марчела-90-Златко Марчев ЕТ , гр.Хасковоул."Княз Богориди" 
№ 10

ТМСИ с.Долно Черковище, общ.Стамболово
Строителство на жилищни 
и нежилищни сгради-4120

х х

Хасково Стамболово Община Стамболово
Община Стамболово - транспортиране на 
отпадъци

х

Хасково Стамболово Община Стамболово с. Стамболово х х

Хасково Стамболово Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково ПСОВ с.Поповец и с.Зимовина
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Хасково Стамболово Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково с. Д.Ботево склад за пестициди х
Хасково Стамболово Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково с. Силен склад за пестициди х
Хасково Стамболово Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково с. Тънково склад за пестициди х
Хасково Стамболово Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково с.Царева поляна склад за пестициди х
Хасково Стамболово ПЗ Скални ниши - Меден камък (Кован кая) х
Хасково Стамболово ПЗ Шейтан кюпрю - родопски силивряк х
Хасково Стамболово Полски бляст с.Царева поляна, на път ІІІ-1888, км2+800 х
Хасково Стамболово Полски ясен с. Кладенец,м."Токмакли" х
Хасково Стамболово Полски ясен с.Долно Ботево, помпената станция х
Хасково Стамболово Полски ясен с.Силен до училището х
Хасково Стамболово Полски ясен с.Силен до училището х



Хасково Стамболово Цер с. Тънково, м."Търлака" х
Хасково Стамболово Цер с. Тънково, м."Търлака" х
Хасково Стамболово Цер с.Гледка, м."Бахчите" х
Хасково Стамболово Цер с.Маджари,западно от горната махала х

Хасково Стамболово Цер
с.Стамболово, м."Доврука" до пречиствателната 
станция на Винарската изба

х

Хасково Тополовград BG0000195 Река Тунджа 2 х
Хасково Тополовград BG0000218 Дервенски възвишения 1 х
Хасково Тополовград BG0000440 Река Соколица х

Хасково Тополовград Атанас Баев Баена ЕТ-Тополовград, ул. "Св.Кл.Охридски" 2А Тополовград, кв. Индустриален-вход Елхово 4730 х х

Хасково Тополовград БКС ООД, Тополовград ул. Опълченска 1 транспорт отпадъци х
Хасково Тополовград БКС СЗ ООД гр. Тополовград, ул. "Опълченска"1 х
Хасково Тополовград БКС СЗ ООД с.Чукарово, общ. Тополовград х
Хасково Тополовград благун с. Орлов дол х

Хасково Тополовград Братя Краеви ООД-Тополовград, ул. Йордан Йовков 40
Тополовград, складово предприятие за 
преработка на кожи 

4624 х х

Хасково Тополовград ВиК ЕООД, грХасково, ул."Сакар" № 2 канализационна система на гр.Тополовград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Хасково Тополовград ВИНИ Комерс 89 ЕООД, Тополовград транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Тополовград
Диема – Елена Узунова ЕТ, гр. Тополовград, ул. „Трети март“ 
№ 36

Магазин за хранителни стоки, гр. Тополовград х

Хасково Тополовград Дитон ООД бензиностанция, ул. Трети март 33 х х

Хасково Тополовград Златно зърно ООД, гр.Тополовград, ул. „Васил Левски“№35
гр.Тополовград, производство на мелничарски 
продукти

1061 х

Хасково Тополовград ЗМ Ждрелото на р. Тунджа х
Хасково Тополовград ЗМ Находище на жезист лопен с. Българска поляна х

Хасково Тополовград Каолин АД, гр. Сеново, ул."Дъбрава" № 8, обл.Русе
Обогатителна фабрика "Устрем", с.Устрем, 
общ.Тополовград

Добив на трошен камък, 
чакъл, пясък, глина, 
каолин-0812

х х

Хасково Тополовград КЕЦ Елхово - Разрешително №715/21.07.2017г. гр.Елхово х
Хасково Тополовград Община Тополовград Б-Б Кубове за ПРЗ гр.Тополовград х
Хасково Тополовград Община Тополовград гр. Тополовград, пл. Освобождение №1 х х

Хасково Тополовград Община Тополовград, пл."Освобождение" ПСОВ с.Синапово, общ.Тополовград
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Хасково Тополовград Петрол АД
Бензиностанция 8808, гр.Тополовград, ул. Искър 
14

х х

Хасково Тополовград
Петър Златев ЕТ, гр. Тополовград, ж.к. „Сакар“, бл. 5, вх. Б, ет. 
5, ап. 15

гр. Тополовград, магазин за хранителни стоки 
„Петър Златев“

х

Хасково Тополовград ПЗ Бръснарския стол х
Хасково Тополовград ПЗ Държавна гора около м-ра Света Троица с. Устем х
Хасково Тополовград ПЗ Каракольовата дупка х
Хасково Тополовград Сакарска билка гр. Тополовград, база РПК х

Хасково Тополовград
Сарабашев-М-Димитър Стамов ЕТ, с. Орешник, общ. 
Тополовград

Бетонов възел в гр. Тополовград, ул. "България" 
№ 1а

х х

Хасково Тополовград Симит ООД, гр. Тополовград, ул. „Стефан Караджа“ № 7
гр. Тополовград, производство на хляб, хлебни и 
пресни сладкарски изделия

х

Хасково Тополовград
Тодорови – 53 – Кирил Тодоров ЕТ, гр. Тополовград, ул. 
„Драва“ № 19 А

Магазин за хранителни и нехранителни стоки,
гр.Тополовград

х

Хасково Тополовград ТП ДЛС Тополовград гр. Тополовград, ул."Ал. Стамболийски" №17 х

Хасково Тополовград Хоросан-95 ООД, гр. Тополовград, ул. "България" № 1 А
производство и търговия на бетонов и варов 
разтвор

х х

Хасково Тополовград Христозов ауто 2012 ЕООД, гр. Тополовград, жк Сакар бл.1 гр. Тополовград, жк Сакар бл.1, автосервиз х

Хасково Тополовград цер - 4 бр. с. Каменна река х

Хасково Тополовград Юлистера ЕООД, гр.Тополовград, ул. „Васил Априлов“ № 8 
Юлистера ЕООД, гр.Тополовград, производство 
на облекло

1413 х

Хасково Тополовград ясен - 10 бр с. Каменна река х
Хасково Тополовград ясен - 4 бр с. Каменна река х

Хасково Тополовтрад Симона 200- Симеон Асенов"ЕТ
грТополвград, местност Низините ,ул. Кабиле" 
№8

х

Хасково Харманли АБС Строй, гр. Харманли бетонов център х х
Хасково Харманли Автогранд ООД, гр.Харманли отпадъци от масла и нефтопродукти х
Хасково Харманли Автограф БГ ЕООД -   цветарски магазин гр. Харманли, бул. България 13 х

Хасково Харманли Автограф ЕООД, гр. Харманли
производство на пластмасови профили, гр. 
Харманли

х

Хасково Харманли Автосервиз Космос ООД отработени масла, Харманли, х

Хасково Харманли
Алан маркет ООД, гр. Харманли, ул. „Марин Велев“ № 1 (ул. 
„Никола Петков“ № 7 А)

гр. Харманли, магазин за домашни потреби, 
козметика „Алан маркет“

х

Хасково Харманли Алис 2013 ЕООД -   цветарски магазин гр. Харманли, бул. България 42 х

Хасково Харманли Арас – текстил ООД, гр. Харманли, ул. “Гаров район” № 8
производство на конфекционирани текстилни 
изделия, без облекло, гр. Харманли

х

Хасково Харманли АРКУС 99 ООД-София,ул. Н.Коперник 44, ет. 1, ап. 1
Харманли, Търговия на едро с мляко и млечни 
продукти, яйца, хранителни масла и мазнини

4633 х х х

Хасково Харманли Ауто казаков ООД, гр. Харманли, ул. Рила 8 гр. Харманли, ул. Рила 8, автосервиз х

Хасково Харманли
Ауто Колор Харманли ЕООД-Харманли, бул. България 40, ет. 
1, ап. 8

Повърхностно обработване и нанасяне на 
покритие върху метал

2561 х х

Хасково Харманли Ауто колор ММ ЕООД,  Харманли
Харманли, ул. БУЗЛУДЖА 13-Техническо 
обслужване и ремонт на автомобили

4520 х х

Хасково Харманли Аутоелектроникс –С ЕООД, гр. Харманли, ул. Люлебургаз 5 гр. Харманли, ул. Люлебургаз 5, автосервиз х

Хасково Харманли Афродита-Тянка Кръстева ЕТ гр.Харманли внос на хранителни продукти, гр. Харманли х



Хасково Харманли Бамзи 1 ООД, гр. Харманли, ул. Хаджи Димитър № 78 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Харманли Бамзи ООД, гр.Харманли,ул."Х.Димитър"78 отработени масла, Харманли х
Хасково Харманли Банев строй ЕООД,Харманли,ул."Освобождение"5Б Склад за бои,Харманли х х
Хасково Харманли БГ Стил Трейдинг ООД гр.хармали производство на конфекция, гр. Харманли х

Хасково Харманли БГ Стил Фешън ООД, гр.Харманли, ул.”Княз Борислав” № 12 производство на облекла, гр. Харманли х

Хасково Харманли Билла България ЕООД супермаркет Билла, гр. Харманли х х

Хасково Харманли Боми оил ЕООД
Харманли-бензиностанция бул. България 129, 
ул. Асен Златаров 27

х

Хасково Харманли Бряст гр. Харманли, м."Петте караача" х
Хасково Харманли Бряст гр. Харманли, м."Петте караача" х
Хасково Харманли Бряст гр. Харманли, м."Петте караача" х
Хасково Харманли Бряст гр. Харманли, м."Петте караача" х
Хасково Харманли Бряст с. Изворово х

Хасково Харманли Булшам груп ЕООД
третиране на неопасни отпадъци - производство 
на шамот от отпадъчни тухли

х

Хасково Харманли Бългериан Уайн Индъстри АД, с. Коларово рекултивация, с. Коларово и с. Овчарово х
Хасково Харманли Бяла топола с. Бисер,м."Сюютлика" х
Хасково Харманли Бяла топола с. Доситеево, м."Чобан гьол" х

Хасково Харманли В и К ЕООД, гр.Хасково, ул."Сакар" № 2 Канализационна система гр.Харманли
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Хасково Харманли Винарна Братанови, гр. Харманли винарна х х х
Хасково Харманли Вихър 16 ЕТ Харманли Ремонт на хладилна техника, Харманли х х

Хасково Харманли Г. Гумата - Радо ООД,, ул. "Македония" № 32
гр. Харманли, продажба, монтаж и демонтаж на 
гуми

х

Хасково Харманли ГАБИ ВАЛ ЕООД третиране на  ИУМПС, НУБА х

Хасково Харманли
Габи Вал ЕООД, гр. Харманли, ж.к. Изгрев, бл.304, вх.В, ет.7, 
ап.147

транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Харманли Гарант ЕООД, гр. Харманли Гарант ЕООД, гр. Харманли, смяна на масла х

Хасково Харманли Георги Нейчев 54 ЕТ - зоомагазин гр. Харманли., ул. "П. и П. Славейкови"№2 х
Хасково Харманли Го Петролиум, главен път Е80 бул. Македония Бензиностанция х х

Хасково Харманли Голд ойл ООД, гр.Харманли, ул."Коста Андреев" № 20 Маслодобивна фабрика, гр. Харманли
Произв. на масла и 
мазнини без маргарин-
1041

х х х х х

Хасково Харманли Грозеви Транс ЕООД, Харманли транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Харманли Гюрокидис ООД, гр. Свиленград производство на детски колички, гр. Харманли х

Хасково Харманли Дамян Гълъбов - МВ ЕТ, гр. Харманли производство на конфекция, гр. Харманли х

Хасково Харманли Даниел фешън ООД, гр. Харманли, ул.Ал.Стамболийски 17 производство на облекло, гр. Харманли х

Хасково Харманли Даниели ЕООД Харманли транспорт на отпадъци х
Хасково Харманли Даниели ЕООД Харманли третиране на отпадъци от ОЧЦМ х
Хасково Харманли Дар Транс ООД, гр.Харманли ИУМПС х
Хасково Харманли Дарих Транс ООД, Харманли транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Харманли Дега-Добри Иванов, ЕТ производство на бетонови разтвори х
Хасково Харманли Демарк ЕООД, гр. Харманли,ул. "Преслав" № 44 производство на хляб, гр. Харманли х
Хасково Харманли Димана-Харманли,бул.България 9 производство на ризи, гр. Харманли х
Хасково Харманли Димитрина Недева ЕТ, гр.Харманли отпадъци от масла и нефтопродукти х
Хасково Харманли Докса ООД отработени масла, гр. Харманли х
Хасково Харманли Дръжкоцветен дъб с. Остър камък х
Хасково Харманли ДСА ЕООД ,Харманли Бензиностанция Каратопрака ,Харманли х х

Хасково Харманли
Държавна агенция за бежанците, гр.София, ул."Монтевидео" № 
21А

Транзитен център за бежанци в гр. Харманли х х

Хасково Харманли ЕВН България Електроразпределение ЕАД КЕЦ Харманли х

Хасково Харманли Евроланд миро ЕООД, гр.Свиленград, бул.„България“ № 153
Евроланд миро ЕООД, гр. Свиленград, магазин 
за домашни потреби

4719 х

Хасково Харманли Еко Цем ООД, гр. София
Еко Цем ООД, гр. Харманли, ополозотворяване 
на пепел

х

Хасково Харманли Екопет ООД
Екопет ООД, третиране на пластмасови 
отпадъци

х

Хасково Харманли Екоресурс Харманли ЕООД, Харманли
мобилни площадки за разделно събиране на 
отпадъци от бита

х

Хасково Харманли Екоресурс Харманли ЕООД, Харманли транспорт на отпадъци х
Хасково Харманли Елпром Харманли АД Харманли,бул."България"99 производство на електродвигатели х х х х

Хасково Харманли Емси 2008 - Емил Йорданов ЕТ, Харманли, смяна на масла
Емси 2008 - Емил Йорданов ЕТ, Харманли, 
смяна на масла

х

Хасково Харманли ЗМ Дефилето х
Хасково Харманли ЗМ Находище на Жлезист лопен х
Хасково Харманли Иван Андреев ЕТ, ул. Цар Самуил № 30 производство на вар и варови разтвори х х

Хасково Харманли Иван Василев ЕТ, гр. Харманли, ул. „Дунав“ № 8
внос и търговия на едро на железария и 
арматурни изделия, гр. Харманли

х

Хасково Харманли Ивет-05 ЕООД, гр. Харманли,ул.Сакар Планина 16А
бензиностанция на главен път Е-80, 
бул.Македония

х

Хасково Харманли КАВРЪМОВИ ЕООД-Харманли,УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ 24
с. Смирненци, Производство на мляко и млечни 
продукти без сладолед

1051 х х

Хасково Харманли Кале Сейхат ООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Харманли Камелия ЕООД, гр.Харманли отпадъци от масла и нефтопродукти х

Хасково Харманли Кана Тенева ЕТ, с.Лешниково, общ.Харманли
производство на мляко и млечни продукти, 
с.Лешниково, общ.Харманли

х х

Хасково Харманли Квант сервиз ООД гр. София третиране на отпадъци ИУЕЕО, с. Славяново х

Хасково Харманли КЕЦ Харманли - Разрешително №715/21.07.2017г. гр. Харманли х
Хасково Харманли Ковег ООД, Харманли,ул."Захари Стоянов"1 бетонов възел х х
Хасково Харманли Ковег ООД,Харманли,ул."Захари Стоянов"1 Склад за бои,Харманли х



Хасково Харманли Комфорт ООД Харманли мебели по поръчка, гр.Харманли х х
Хасково Харманли Кони ЕТ, гр. Харманли смяна на масла, гр. Харманли х
Хасково Харманли Космат дъб с. Черепово х
Хасково Харманли Лайков сервиз ЕООД автосервиз, гр. Харманли х
Хасково Харманли Летен дъб гр. Харманли х
Хасково Харманли Летен дъб гр. Харманли, овощния разсадник на АПК х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб
гр. Харманли, път І-8 в участъка Харманли-
Бисер

х

Хасково Харманли Летен дъб с. Бисер,м."Герганина чешма" х
Хасково Харманли Летен дъб с. Черна могила,м."Вирето" х
Хасково Харманли Летен дъб с.Българин, до помпената станция х
Хасково Харманли Летен дъб с.Иваново, м."Тръчковия тъпан" х
Хасково Харманли Лидл България АД, София супермаркет, гр. Харманли х х

Хасково Харманли Лукойл България ЕООД, Харманли
Бензиностанция Лукойл БЪЛГАРИЯ ЕООД,, 
Харманли

4671 х х

Хасково Харманли Максмат ООД, гр. Харманли Строителен хипермаркет х

Хасково Харманли Малката звезда ООД, гр.Харманли, ул."Неофит Рилски" № 62 винарска изба в с.Коларово
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х

Хасково Харманли МБАЛ Харманли ЕООД Харманли х
Хасково Харманли Мечо-ТВТ ЕООД, ул. Съборна № 23 производство на вар и варови разтвори х

Хасково Харманли Мики Груп ЕООД Харманли ОЧЦМ, ИУМПС ИУЕЕО, НУБА, гр. Харманли х

Хасково Харманли Мики груп ЕООД, гр. Харманли транспорт на отпадъци х
Хасково Харманли МЦ І хАРМАНЛИ ЕООД Харманли х
Хасково Харманли МЦ ПАНАЦЕЯ ООД Харманли х

Хасково Харманли Н плюс Енерджи ООД, Харманли Бензиностанция и автосервиз Н-плюс, Харманли х х

Хасково Харманли НИК 2006 ООД, Харманли смяна на масла х
Хасково Харманли Нико Кар ЕООД Харманли транспорт на отпадъци х

Хасково Харманли НИС Петрол ЕООД НИС Петрол ЕООД, Харманли - бензиностанция 4730 х х

Хасково Харманли Обединена Българска банка АД, гр. Харманли
Обединена Българска банка АД, гр. Харманли, 
банка

х

Хасково Харманли Община Харманли гр. Харманли, пл. Възраждане 1 х х

Хасково Харманли Община Харманли
Пречиствателна станция за питейни води, гр. 
Харманли 

Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х х

Хасково Харманли Община Харманли ПСОВ с.Бисер, общ.Харманли
Събиране, преч. и дост. на 
води-3600

х

Хасково Харманли Община Харманли, гр.Харманли, пл.Възраждане №1 община Харманли-сметосъбиране х

Хасково Харманли Община Харманли, гр.Харманли, пл.Възраждане №1
Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Харманли, Маджарово, Любимец, 
Тополовград, Симеоновград и Свиленград

х х

Хасково Харманли Община Харманли, гр.Харманли, пл.Възраждане №1 с.Българин, склад за съхранение на пестициди х

Хасково Харманли Оил-Митко Русев 2010 ЕООД с. Славяново. Обл. Хасково х

Хасково Харманли ОМВ България ООД гр. София
ОМВ България ООД бензиностанция АМ Марица 
с.Рогозиново

4671 х х



Хасково Харманли
Парадокс Консулт 90 ЕООД, гр. София (бивша Кики-
Карамфила Иванова)

месокомбинат с кланица гр. Харманли х х х

Хасково Харманли Пауър ойл, бул. България 31 А Бензиностанция 4671 х
Хасково Харманли Петрол АД, Харманли Бензиностанция 8213,Харманли 4730 х х
Хасково Харманли Петрол АД, Харманли Бензиностанция 8220, Харманли 4730 х х
Хасково Харманли Петрол АД, Харманли Бензиностанция 8221 Славяново 4730 х х
Хасково Харманли Петрол-ойл-99, Харманли Бензиностанция Петрол-ойл-99,Харманли 4730 х
Хасково Харманли ПЗ Водопад Корудере х
Хасково Харманли ПЗ Долмен х
Хасково Харманли ПЗ Кюмюрлука х
Хасково Харманли ПЗ Сазлъка (находище на блатно кокиче) х
Хасково Харманли ПЗ Хайдушката дупка х
Хасково Харманли Полски ясен с. Браница,в ливадата  до стопанския двор х
Хасково Харманли Полски ясен с. Бисер,м."Герганина чешма" х
Хасково Харманли Полски ясен с. Бисер,м."Герганина чешма" х
Хасково Харманли Рони ЕООД гр.Харманли, ул. "хр. Смирненски" № 102 месопреработвателно предприятие х х х
Хасково Харманли Рос Мен-Антон Михайлов ЕТ гр.Харманли производство на дамско бело х
Хасково Харманли Сиги груп АД, гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 32 Производство на обувки, гр. Харманли х

Хасково Харманли Силвана – М. А. ЕООД, гр. Харманли, бул. „България“ № 84 Супермаркет „Силвана“,  гр. Харманли х

Хасково Харманли Сима ЕТ , Х-ли Склад за бои,Харманли х

Хасково Харманли Синергон Петролеум ЕООД гр. Харманли,бул. България 129, ул. Асен 
Златаров 27

Произв. на електронни и 
ел. части и устройства за 
автомобили 2931

х

Хасково Харманли
Синергон Петролеум ЕООД, Харманли ЖК. Тракия, бл. 7, вх. А, 
ет. 7, ап. 39

Бензиностанция ул. Асен Златаров 27 х

Хасково Харманли Ситивет ООД - ветеринарна абмулатория гр. Харманли, , ул. Бенковски 33 х

Хасково Харманли Слънчева Тракия ООД, гр. Харманли, ул. “Христо Ботев” № 133
пакетиране на растителни  мазнини, гр. 
Харманли

х

Хасково Харманли Софияни ООД, гр. Харманли, ул. „Ханска“ № 8 А
внос и търговия с търкалящи лагери, вериги, 
ремъци, набивки, семеринги, хидравлични 
помпи, гр. Харманли

х

Хасково Харманли Стелмат ООД, гр.Харманли търговия с железарски стоки х
Хасково Харманли Сторком ООД гр. Харманли,бул. България 129 х

Хасково Харманли Тера тангра ООД, гр.Харманли, ул."Никола Петков" № 35 винарска изба в гр.Харманли
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х х

Хасково Харманли Ти Джи Ай 2015 ООД- гр. Харманли, Никола Петков 35  зеленчукопроизводство, гр. Харманли х х
Хасково Харманли ТИМ Ойл, бул. България, главен път Е80 Бензиностанция 4730 х

Хасково Харманли Тони 2004 ЕООД, гр. Харманли, бул. България 116 гр. Харманли, бул. България 116, автосервиз х

Хасково Харманли
Тоник-Пенко Христов ЕТ, гр.Харманли, ул. ”Георги Жечев” № 
79

магазин за хранителни стоки, гр. Харманли х

Хасково Харманли Топливо АД,Харманли БензиностанцияТопливо ,Харманли х
Хасково Харманли ТПК на инвалидите Успех шивашка дейност, гр. Харманли х
Хасково Харманли Тръндеви ЕООД гр.Харманли производство на тахан, гр. Харманли х

Хасково Харманли
Т-Уайнс ЕООД, гр.София, район Лозенец, ул."Лозенец" № 22, 
ет., ап.1

Винарска изба Кастра Рубра в с.Коларово
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х х

Хасково Харманли
Т-Уайнс ЕООД, гр.София, район Лозенец, ул."Лозенец" № 22, 
ет., ап.1

Винарска изба Т-Уайнс в с.Коларово
Производство на вина от 
грозде-1102

х х х х

Хасково Харманли Т-Уайнс ЕООД, Харманли производство на вино, гр. Харманли
Отглеждане на грозде-
0121

х х х х

Хасково Харманли Флорист Костови ООД -   цветарски магазин гр. Харманли, бул. България 6 х
Хасково Харманли Харманлийска керамика АД,Харманли,ул."3ти март"14 тухларна х х х х

Хасково Харманли Хидро Терм ЕООД, гр.Харманли, ул. “Дунав” № 8
Хидро Терм ЕООД, гр.Харманли, внос на 
строителни материали

4674 х

Хасково Харманли
хлебна промишленост АД, гр.Харманли, кв. Северна 
индустриална зона

производство на хляб и сладкарски изделия, гр. 
Харманли

х

Хасково Харманли Цер с. Върбово, кантона пред двора х
Хасково Харманли Цер с.Иваново, южно по пътя за Маджарово х
Хасково Харманли Чурксулу транспорт България ЕООД, гр. Харманли транспорт на отпадъци х

Хасково Харманли Шато Коларово ООД, с.Коларово, общ.Харманли винарска изба с.Коларово, общ.Харманли
Производство на вина от 
грозде-1102

х х

Хасково Харманли Юробанк България АД, гр. Харманли Юробанк България АД, гр. Харманли, банка х

Хасково
Харманли, 
Любимец

BG0002020 Радинчево, Заповед №  РД - 783 от 29.10.2008г. х

Хасково
Харманли, 
Любимец

ЗМ Бакърлия х

Хасково
Харманли, 
Свиленград, 
Любимец

BG0000212 Сакар х

Хасково
Харманли, 
Свиленград, 
Любимец

BG0002021 Сакар, Заповед №  РД - 758 от 19.08.2010г. х

Хасково Харманли, Хасково
BG0002092 Харманлийска река, Заповед №  РД - 843 от 
17.11.2008г.

х

Хасково Хасково 2 бр. цер с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково 4 бр. цер и 1 бр. благун с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково 4 броя дръжкоцветен дъб землище на гр. Хасково х
Хасково Хасково АБ АД Асфалтова база,Хасково х х х х

Хасково Хасково Абба-2013 ООД, гр. София, кв. света Троица, бл.362 магазин Ф 58, гр. Хасково, ул. Пловдивска № 2 х х

Хасково Хасково АБС Хасково Строителна фирма,Хасково х х
Хасково Хасково Авеню ЕООД,гр. Хасково прод. На стоки с търг.цел х
Хасково Хасково АВТО ЕМ ЕООД Хасково смяна на масла х
Хасково Хасково Авторитъм Цоневи ООД Хасково смяна на масла х



Хасково Хасково Автосервиз Пежо Хасково Автосервиз Пежо Хасково х
Хасково Хасково Автосервиз СССА ЕООД, гр. Хасково, ул. Лонгоза 11 гр. Хасково, ул. Лонгоза 11, автосервиз х
Хасково Хасково АГПИПДП ВТОРА ПОЛИКЛИНИКА ООД Хасково х
Хасково Хасково Агро 5 ЕООД, ул. Драгоман 12 Магазин за бои х

Хасково Хасково
Агроинвест 94ООД, Хасково,бул. Съединение 64, 6304 ИИЗ, 
Хасково

склад за строителни материали,Хасково х

Хасково Хасково Ада Колор ЕООД Хасково, търговия с бои х
Хасково Хасково Адели-Анна Дюлгерова ЕТ,Хасково производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково
Аида - 2  ООД, гр. Хасково, ул. “Страшимир”,  бл. 5-9, вх. Д, ап. 
116

производство на електрически домакински 
уреди, гр.Хасково

х

Хасково Хасково Аир макс ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр.Хасково х
Хасково Хасково Аир спорт ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр.Хасково х

Хасково Хасково Ай-Би-Бойко Иванов ЕТ, гр. Хасково, ул. "Г. Грозев", бл.32
производство на сладкарски изделия, 
гр.Хасково

х

Хасково Хасково Аква 3 ООД, Хасково Строителна фирма,Хасково х
Хасково Хасково Алекс-91-Гергана Гъркова ЕТ, гр. Хасково производство на мъжки ризи, гр. Хасково х

Хасково Хасково Александра и Мади ООД,гр. Хасково
производство на сладкарски изделия, 
гр.Хасково

х

Хасково Хасково Александра и Мадлен ООД, гр. Хасково
производство на сладкарски изделия, 
гр.Хасково

х

Хасково Хасково Алиана ООД Хасково производство на спално бельо, гр. Хасково х х

Хасково Хасково
Алпина тур ООД, гр.Хасково, ул."Сан Стефано" № 22, вх. А, ап. 
16

Варобетонов възел, ул."Старо Пловдивско 
шосе" № 1

х х х

Хасково Хасково АМК 2002 ООД
Бензиностанция АМК 2002 ООД, гр.Хасково, 
бул.Илинден

4730 х

Хасково Хасково Андзие ООД Пловдив
китайски магазин, пл. общински № 31 ет. 1, 
Хасково

х

Хасково Хасково Анис 2010 ЕООД, гр. Хасково, ул. „Св. Харалампий“ № 14 А Производство на боза и сокове, гр. Хасково х

Хасково Хасково Анко ЕООД, гр. Хасково, ул.ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 5, ет. 4 гр. Хасково, бул. Никола Радев, автосервиз х
Хасково Хасково Антон Тенчев-Релакс ЕТ, Хасково ИУМПС х
Хасково Хасково Арда тур ЕООД пункт за смяна на масла х х
Хасково Хасково Ариете БГ ООД производство на автоасти х
Хасково Хасково Арматекс ООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Армира - 2003 ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Армстар ООД, гр. Хасково, ул. “Тракия” № 60 гр. Хасково, производство на облекло х
Хасково Хасково Астол ООД производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково АТА – СТРОЙ“ ЕООД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Ата-Строй ЕООД Хасково строителство х
Хасково Хасково Атлетик ООД гр.Хасково внос на платове, гр. Хасково х
Хасково Хасково Ауто - Италия ООД Хасково разкомплектоване на ИУМПС х
Хасково Хасково Ауто бос 1 ООД автосервиз, гр. Хасково х
Хасково Хасково Ауто Кръстев и синове ЕООД, гр. Хасково сервиз за смяна на масла х

Хасково Хасково Ауто механикс 2016 ООД, гр. Хасково
гр. Хасково, бул. Освобождение №210А, 
автосервиз

х

Хасково Хасково Аутоелектрик ООД пункт за смяна на масла х х

Хасково Хасково Афродита-Ст. Ангелов ЕТ, гр. Хасково
производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Балкан - Юг ООД, гр. Хасково
внос и търговия на мебелен обков и аксесоари 
за мебелната промишленост, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Барон ООД, гр. Хасково увеселителни съоръжения х
Хасково Хасково БАШТЕКС ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Бе Ма Текстил ООД гр.Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково БЕЛТРАНС ЕООД гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково БЕНИ ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Бест – Хасково ЕООД, гр.Хасково, ул.“Житница”№21
Бест – Хасково ЕООД, гр.Хасково, хранителен 
магазин “Аро”

4729 х

Хасково Хасково Беттран АД, гр. Хасково, Старо пловдивско шосе
производство на бетонови и варови разтвори, гр. 
Хасково

х х х

Хасково Хасково Били ООД, гр.Хасково, бул."Илинден" № 22А шивашка дейност, гр. Хасково
Търговия на едро с 
текстил и галантерийни 
стоки-4641

х

Хасково Хасково Билл Берк ООД, ул Илинден № 22
бензиностанция, гр. Хасково, кв. Бадема, 
ул.Банска 98-франчайз на ПЕТРОЛ

4730 х

Хасково Хасково Билла България ЕООД супермаркет, гр. Хасково х

Хасково Хасково
БИМ-Зинка Илиева-Илия Минчев ЕТ, гр. Хасково, ул. "Тракия" 
№ 58

производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Благун с. Гарваново х
Хасково Хасково Благун с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Благун с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Благун с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Благун с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Благун с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково Благун с.Книжовник, в регулационния план х
Хасково Хасково БММГ-Транс ЕООД, Хасково транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Хасково Бойлери Матев ООД Хасково
производство на Бойлери, с. Малево, общ. 
Хасково

х х

Хасково Хасково Бомакс ООД, Хасково производство на боза, гр. Хасково х х
Хасково Хасково Борис Овчаров ЕТ, Хасково производство на сладолед, гр. Хасково х х
Хасково Хасково БРАТАН – Ангел Братанов ЕТ, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Братя Пилеви ООД, с.Конуш, общ.Хасково мелница в с.Конуш, общ.Хасково х х
Хасково Хасково БРИД ЕООД, Хасково транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Хасково Буларкос ЕООД Хасково производство и монтаж на PVC, гр. Хасково х
Хасково Хасково Булгаз ЕООД , Хасково монтаж на газово оборудване. х
Хасково Хасково Буллекс ООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Булмаш инженеринг ООД гр.Хасково производство на хляб, гр. Хасково х х



Хасково Хасково Бултем ООД, гр. Хасково производство на PVC, гр. Хасково х
Хасково Хасково Булут ЕООД внос на платове, гр. Хасково х
Хасково Хасково Бъч 007 ООД, гр. Хасково сервиз за смяна на масла х
Хасково Хасково В и К Бунар ЕООД Хасково строителство х
Хасково Хасково В и К ЕООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково В и К ЕООД, гр.Хасково, ул."Сакар" № 2 ПСОВ - Хасково 3600 х х х

Хасково Хасково
Вандо ЕООД, гр. Хасково, ул. „Г. Кирков“, бл. 33, ет. 2, ап. 5, 
магазин за хранителни стоки „Вандо“

Вандо ЕООД, гр. Хасково, ул. „Г. Кирков“, бл. 33, 
ет. 2, ап. 5, магазин за хранителни стоки „Вандо“

х

Хасково Хасково Васи и ко ООД Хасково производство на мъжки ризи, гр. Хасково х
Хасково Хасково Васил Василев ЕТ,ул.хр.Ботев 9 химическо чистене, гр. Хасково х

Хасково Хасково
Васил Димитров ЕТ, гр. Хасково, ул. „Сливница“ № 14 – 22, вх. 
А, ап. 2

хранителен магазин „Мадара“, гр. Хасково х

Хасково Хасково Вега ООД, гр. Хасково 
бензиностанция, гр. Хасково, бул. 
Освобождение (кърджалийско шосе)

4730 х

Хасково Хасково Вега ООД, гр. Хасково ул. Драгоман 22 бензиностанция с.Малево 4730 х
Хасково Хасково Вегера ООД-Хасково внос на зеленчуци х

Хасково Хасково Велвас ООД, гр. Хасково, бул Съединение 92
производство на хляб и хлебни изделия, гр. 
Хасково

х х

Хасково Хасково
Велвет ДЗЗД, гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ № 35, вх. В, ет. 8, ап. 
72

гр. Хасково, магазин за перилни  препарати 
„Кадифе“

х

Хасково Хасково Венера стил ООД Хасково производство на бельо, гр. Хасково х
Хасково Хасково Венто ООД, Хасково продажба на платове, гр. Хасково х

Хасково Хасково Весойл ЕООД ,Хасково Бензиностанция Весойл, бул. Освобождение х

Хасково Хасково
Ви енд Би ЕООД, гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 45, вх. Б, ет. 6, 
ап. 27

внос и търговия на консумативи за машини и 
различни видове промишленост, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Ви енд Джи ООД, Хасково пункт за смяна на масла х
Хасково Хасково Виконт Д -Д. Иванова ЕТ - зоомагазин гр. Хасково, ул. "Стара планина" №27 х
Хасково Хасково Викси 13 ЕООД автосервиз, гр. Хасково х
Хасково Хасково Влади Мира-Марин Василев ЕТ , Хасково, ул.Мъглиж 1 Магазин за бои,Хасково 4673 х
Хасково Хасково Водно строителство-Хасково АД бетонов център х х
Хасково Хасково ВОЛФ МИЛЕНИУМ ООД транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Галус АД, гр.София, кв."Овча Купел", ул."Институтска" № 8 Отглеждане и гушене на патици, с.Войводово х х

Хасково Хасково
Гама – Техникс ЕООД, Хасково, ул. „Димитровградско шосе“, 
Търг база „Боми“

Търговска база „Боми“, внос и търговия на едра 
и дребна бяла техника, гр. Хасково

х х

Хасково Хасково Гел-2000 ООД бензиностанция, с. Мандра, общ. Хасково х
Хасково Хасково Геното ЕМ ЕООД пункт за смяна на масла х
Хасково Хасково Геопен ООД, Хасково Строителна фирма,Хасково х
Хасково Хасково Георгиеви 2006 ООД Хасково ТДОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО х
Хасково Хасково Глобалтранс БГ ЕООД, с. Малево, общ. Хасково транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Хасково Глобъл-Клинър ООД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково ГППМП Медикус- I поликлиника " ООД Хасково х
Хасково Хасково Графопринт ООД, Хасково Печатница, гр. Хасково х
Хасково Хасково Груп дабъл Ю ЕООД пункт за смяна на масла х

Хасково Хасково Груп дабъл ю ЕООД, гр. Хасково, ул. Велико Търново 6 гр. Хасково, ул. Велико Търново 6, автосервиз х

Хасково Хасково Гюлен Груп ЕООД внос на бои х х
Хасково Хасково Гюсеф ЕООД, с. Козлец Бензиностанция 4730 х

Хасково Хасково Дани Фешън ЕООД, гр.Хасково, ул.”Стоян Заимов” № 6
производство на трикотажни облекла, 
гр.Хасково,

х

Хасково Хасково ДВ-Ауто ЕООД, Хасково площадка за ИУМПС в с. Клокотница х
Хасково Хасково Делена ДД ЕООД гр.Хасково производство на спортни стоки, гр.Хасково х х

Хасково Хасково Делор инженерингООД,Хасково Бензиностанция Делор инженерингСтранджево х

Хасково Хасково Делта Трейд 02 ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Никола Петков 59 Бензиностанция Хасково, бул. В.Левски 29 х

Хасково Хасково Делчев 06 ЕООД Хасково,търговия с автобои х
Хасково Хасково Делчо Каравълчев ЕТ Сервиз на климатична техника х

Хасково Хасково Дениз ЕООД Хасково производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Денс - 91 ЕООД, гр. Хасково магазин за детски играчки, дрехи, гр. Хасково х

Хасково Хасково Дент ООД, гр. Хасково месопреработка, гр.Хасково х х
Хасково Хасково Дерони ООД, гр. Хасково производство на храни, гр.Хасково х х х
Хасково Хасково Дерони ООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Детелина АФА ЕООД ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО х

Хасково Хасково Детелина-И ЕООД Хасково
производство на кофички за кисело мляко, 
гр.Хасково

х х

Хасково Хасково Деян Георгиев 01 ЕООД, гр. Хасково Деян Георгиев 01 ЕООД, гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково Джамбо текс ЕООД, Хасково внос на платове, гр. Хасково х

Хасково Хасково Джени спорт ЕООД, гр. Хасково,ул. "Захари Стоянов" № 79 производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково
Джери – Джезми Расим ЕТ, гр.Хасково, ул. “Бачо Киро”№18, вх. 
А

гр. Хасково, внос на шевни материали, платове 4641 х

Хасково Хасково Джи и Джи ЕООД, бул. България № 164 внос и търговия с бои х

Хасково Хасково Джинуей ООД, гр. София, кв. Надежда ІV, бл. 422
китайски магазин, гр. Хасково, бул. България 
(зад театър Иван Димов)

х

Хасково Хасково Ди ес джи - аутотрейд ЕООД, гр. Хасково
Ди ес джи - аутотрейд ЕООД, гр. Хасково, 
автосервиз със смяна на масла

х

Хасково Хасково Ди Пи ЕООД гр.Хасково-сладкарски цех
производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Дивел - ПСТ ООД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Директкар ЕООД, гр. Хасково, ул. Липа 7 гр. Хасково, ул. Липа 7, автосервиз х



Хасково Хасково ДКЦ "СВ. ГЕОРГИ" ЕООД Хасково х
Хасково Хасково ДКЦ I - ЕООД Хасково х
Хасково Хасково ДМ България ЕООД Хасково магазин х
Хасково Хасково ДМСГД Хасково х
Хасково Хасково ДНК ресурс ЕООД, гр. София, ул. Николай Коперник 44 гр. Хасково, м. Каменец, автосервиз х

Хасково Хасково
Донадони – Донка Кирева ЕТ, гр. Хасково, ул. “Стара Планина” 
№ 53, бл. 55, вх. Б, ет. 4,  ап. 21

Производство на сладкарски изделия, гр.
Хасково

х

Хасково Хасково Донидо машин индъстри АД, гр. Хасково, ул.Южна 16
Хасково, Производство на машини и оборудване 
за преработка на храни, напитки и тютюн

2893 х х х

Хасково Хасково Донидо милк ООД, с.Клокотница, общ.Хасково млекопреработка,  с.Клокотница, общ. Хасково х х

Хасково Хасково ДСК  ЕАД-клон Хасково Хасково х
Хасково Хасково ЕВН България Електроразпределение ЕАД КЕЦ Хасково х
Хасково Хасково Евро Медикал ЕООД, Хасково транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Хасково Европа ООД, гр. Хасково, кв. Младежки хълм, ул.“Заря” № 1
внос и производство на спортни и туристически 
облекла, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Европът 2005 ООД, Хасково Асфалтова база,Хасково-изход за Харманли х х х

Хасково Хасково Еврос ЕООД Хасково
производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково ЕВРОТРАНС 1 ЕООД, Хасково транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х

Хасково Хасково Екватор Газ ЕООД
бензиностанция, гр. Хасково, бул. Н. Радев 4-ст. 
Двор

х

Хасково Хасково Екватор ЕТ, Хасково Бензиностанция Екватор, IV –ти стопански двор х

Хасково Хасково Еко България ЕАД Бензиностанция Еко България ЕАД (АГО) 4730 х х
Хасково Хасково Еко България ЕАД (до Замъка) Бензиностанция Еко България ЕАД 4730 х х
Хасково Хасково ЕКО ДОМ ООД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Екобултрейд ЕООД Кърджали НУБА и неопасни отпадъци, гр. Хасково х
Хасково Хасково Екостер ООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Екостер ООД, Хасково
микровълново обезаразяванена болнични 
отпадъци, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Експерт груп ЕООД, Хасково Хасково, масла х
Хасково Хасково Експрес Сюлейман Сюлейман ЕТ отпадъци от нефтопродукти х
Хасково Хасково Елба бетон ЕООД, бул. "България" 96 производство на бетонови разтвори х
Хасково Хасково Елка ООД Хасково внос на платове, гр. Хасково х
Хасково Хасково ЕМ-Елена Маркова ЕТ х-во производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково Еми-Соня Колева ЕООД, Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково ЕМТЕКС ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково ЕПС Транс ООД вносител опаковани стоки, гр. Хасково х
Хасково Хасково Ер Ауто ЕООД, гр. Хасково внос на автомобили и части, гр. Хасково х

Хасково Хасково Ерато холдинг АД (ЗММ Хасково АД) търговия, монтажи, машиностроене, гр. Хасково х х

Хасково Хасково
Ерджо – Реджеб Шабан ЕТ, гр. Хасково, кв. Бадема, бл. 12, вх. 
А, ет. 5, ап. 37

производство на горно облекло, без работно, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Еском Хасково автосервиз и пункт за смяна на масла х
Хасково Хасково ЕСО ЕАД район Хасково, складова база х

Хасково Хасково
Еуратек Ауто ООД, гр. София, ул. "хан Кубрат" № 2, обект- гр. 
Хасково 

продажба на автомобили, части и гуми, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Еуробрандс ЕООД, гр. Хасково
Еуробрандс ЕООД, търговец и брокер на 
отпадъци

х

Хасково Хасково Жаки ЕТ, гр. Хасково 
Жаки ЕТ, гр. Хасково, автосервиз със смяна на 
масла

х

Хасково Хасково Жен – Текс – 2015 ЕООД, гр. Хасково, ул. „Зайчар“ № 83 – А производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Жетан 2012 ООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Жика-78 ЕООД, Хасково площадка за ИУМПС в с.Малево, общ.Хасково х

Хасково Хасково Жюлив ООД, площадка с. Войводово птицепроизводство х
Хасково Хасково Зимен дъб с. Долно Големанци, в двора на училището х
Хасково Хасково Зимен дъб с. Долно Големанци, в двора на училището х
Хасково Хасково Зимен дъб с. Долно Големанци, в двора на училището х

Хасково Хасково Зимен дъб с. Долно Големанци, извън двора на училището х

Хасково Хасково Зимен дъб с. Долно Големанци, извън двора на училището х

Хасково Хасково Зимен дъб с. Долно Големанци, извън двора на училището х

Хасково Хасково зоологическа градина "Зоокът Кенана" гр. Хасково х

Хасково Хасково Зора М.М.С ООД, София ул. Чепинско шосе 15 Магазин Зора Хасково, бул. Съединение 106 х

Хасково Хасково Зорница-А. ООД, Хасково производство на дамска конфекция, гр. Хасково х

Хасково Хасково Зърнени храни АД, гр.хаково
Производство и търговия с брашна и трици, 
гр.Хасково

х х х

Хасково Хасково Ив Дей, гр. Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х

Хасково Хасково Иван Пенев ЕООД, Хасково Бензиностанция Иван Пенев, бул. България 95 4730 х х

Хасково Хасково Иванели-Св.хаджийска ЕТ, гр.Хасково производство на спортни стоки, гр. Хасково х
Хасково Хасково Иванко Даскалов ЕТ отпадъци от нефтопродукти х
Хасково Хасково Ивет–Авторемонт ЕООД гр. Хасково, ул. Антим I № 2, автосервиз х
Хасково Хасково Ивонтекс ЕООД, Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково Изома ЕООД Хасково произвосдство на черна хартия х
Хасково Хасково ИКО-Илия Кръстев ЕООД, Хасково автосервиз, бул. Илинден х



Хасково Хасково ИЛМАЗ – Рюстем Осман ЕТ, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково ИНА 2004 ЕООД, гр. Хасково шивашки цех х

Хасково Хасково
Инвест Мели БГ ООД, гр. Хасково, ул. „Харманлийско шосе“ № 
86

Производство и търговия с макарони, юфка и
др. тестени изделия, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Индустриални суровини ЕООД , София ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, гр. Хасково х
Хасково Хасково ИННА-Пламен Плахов ЕТ, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Интеринвест ЕТ, гр. Хасково ул. Драгоман 22 Бензиностанция с.Стамболово 4730 х
Хасково Хасково Интеринвест ЕТ, Хасково Бензиностанция Интеринвест-с.Малево 4730 х х
Хасково Хасково Интеркомет ООД, гр. Хасково автосервиз със смяна на масла, Хасково, х

Хасково Хасково Инторе ООД, гр. Хасково производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково ИСТ ЕООД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково К и А ЕООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково К.С.К. ЕООД гр. Хасково, бул.”Освобождение ” № 2 внос на изкуствени кожи, гр. Хасково х х

Хасково Хасково Кавел Инвест ООД, гр. Хасково, ул. “Червена стена” № 34, ет. 3
гр. Хасково, производство на макаронени 
изделия, хрусини, чипс 

х

Хасково Хасково Кай Шън ЕООД, гр. Хасково, бул. "България" № 150, ет. 2 китайски магазин х

Хасково Хасково КАЛЕ – 2 – Шенол Юсеин ЕТ, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Кале текс ЕООД Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково Калинови Консулт ООД гр. Хасково, ул. Средна гора 3 х

Хасково Хасково Каменица АД, Пловдив, ул."Арх.Камен Пето Пивоварен завод, Хасково
Производство на пиво-
1105

х х х х х х х

Хасково Хасково Ками - 64 ООД, гр. Хасково, ул. "Мадара" № 29
внос, продажба и сервиз на автомобилни гуми , 
гр. Хасково

х

Хасково Хасково Канев и Колев ООД, гр. Хасково пакетиране подправки, гр. Хасково х
Хасково Хасково Кар Инвест ЕООД магазин за бои, Хасково х
Хасково Хасково Кара М ООД, гр. Хасково внос на плодове и зеленчуци, гр. Хасково х
Хасково Хасково Каре ООД, гр. Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково Картекс ПАД магазин за бои, Хасково х
Хасково Хасково Кауфланд енд Ко КД, Хасково хипермаркет,Хасково х х х
Хасково Хасково Квантум ООД производсвао на ПВЦ дограма х
Хасково Хасково КЕЛЕТ АБ ЕООД транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Керитекс ЕООД -гр. Хасково, ул.”Зайчар” № 64 производство и търговия с платове, гр. Хасково х

Хасково Хасково КЕЦ Хасково - Разрешително №715/21.07.2017г. гр. Хасково х х

Хасково Хасково Килера - 2003 ООД, гр.Хасково,бул.”България” №168а 
магазин за хранителни стоки "Килера", гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково
Кипарис-Александър Солаков ЕООД - гр. Хасково 
ул.”Зайчар”№50 

производство на спортни облекла, гр. Хасково х

Хасково Хасково
Климаполис ЕООД-гр. Хасково,ЖК. "Орфей", бл. 7, вх. Б, ет. 6, 
ап. 50

сервиз за климатични системи, гр. Хасково, ул 
Стара планина 27а

х

Хасково Хасково Кобра 771 ЕООД, Хасково автосервиз, Хасково х х
Хасково Хасково Колев ауто М ЕООД автосервиз, гр. Хасково х
Хасково Хасково Колор боя ЕООД, Хасково Вносител на бои,Хасково х х

Хасково Хасково Копилик ЕООД, гр. Хасково, ул. Картечар № 1 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Хасково КПТУ Ксанекс гр.Хасково транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Краси - 91 ЕООД, гр. Хасково, ул. "Македония" № 126 монтаж, демонтаж и баланс на гуми, гр. Хасково х

Хасково Хасково Краси 2000 ООД, гр. Хасково внос на промишлени стоки, гр. Хасково х

Хасково Хасково Крафт ауто 2004 ООД, гр. Хасково Крафт ауто 2004 ООД, гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково Кристал ООД гр.Хасково внос на канцеларски м-ли, гр. Хасково х

Хасково Хасково Кристал-91-П.И. ЕТ с.Клокотница Бензиностанция Кристал-91-П.И.Клокотница х

Хасково Хасково Кроникъл ЕТ, Хасково Автосервиз,Хасково х х
Хасково Хасково Ла-Оресте-Осман Салиф ЕТ, Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Лара-Нуредин хакиф ЕТ х-во шивашка дейност, гр. Хасково х
Хасково Хасково Лауфенс ЕООД, гр. Хасково, ул. „Зайчар“ № 83 – А производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Лектра ООД, Хасково Производство на бои, гр. Хасково х х
Хасково Хасково ЛЕНДФИЛ  АД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Ленера ЕООД внос на шивашки консумативи, гр. Хасково х
Хасково Хасково Леса ЕООД, гр. Хасково машини за PVC дограма х

Хасково Хасково Летен дъб
с. Елена, м. "Кабалъка"до водохващането на 
селото

х

Хасково Хасково Летен дъб с. Конуш, м."Стара река" х
Хасково Хасково Летен дъб с. Корен, в двора на основното училище х
Хасково Хасково Лидл България ЕООД енд Ко КД, София магазин Лидъл Хасково х х
Хасково Хасково Лилия Фешън ООД, гр. Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково Лиляна Хасково ЕООД, гр. Хасково производство на конфекция, гр. Хасково х

Хасково Хасково Лимани ООД,гр.Хасково, ул.”Чепеларе”№ 4
магазин за хранителни стоки "Лимани", гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Лукойл България ООД Бензиностанция Лукойл, бул.Освобождение 4671 х х
Хасково Хасково Лукойл България ООД Бензиностанция Лукойл, изх.Харманли 4671 х х
Хасково Хасково ЛЪКИ-АУТО 84 ЕООД, Хасково с. Клокотница, имот с № 37321.91.15 по ККР х

Хасково Хасково
Людон транс ЕООД, гр.  София, район Средец, ул. Ангел 
Кънчев №5, ет.5

площадки в област Хасково и област Кърджали
Обработване и 
обезвреждане на 
отпадъци

х

Хасково Хасково Люситранс ЕООД, Хасково транспорт на отпадъци Събиране на отпадъци х
Хасково Хасково М&Н интернационал ООД  Хасково Ателие за хим.чистене,Хасково х
Хасково Хасково М. Жеков – Д ЕТ , площадка с. Нова Надежда производство на строителни материали х х х
Хасково Хасково Мавел прим ЕООД, гр.София ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, гр.Хасково х
Хасково Хасково Малтери Суфле България ЕOOД Малтери Суфле България ЕOOД х

Хасково Хасково Малчо Садов ЕТ, гр. Хасково производство на спортно облекло, гр. Хасково х



Хасково Хасково Манолов - М.Манолов ЕТ Хасково производство на тестени изделия, гр. Хасково х

Хасково Хасково Маратон-М ООД, гр. Хасково, ул.”Захари Стоянов” № 52
производство на облекло, бельо, аксесоари, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Марива - 75 ООД, Хасково, бул.,,Съединение" 92 (Яневи)
производство на месо и месни продукти, 
гр.Хасково

х х

Хасково Хасково Марин Тенев ЕТ - зоомагазин гр. Хасково, бул. "Освобождение"№29 х
Хасково Хасково МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Марком ООД хладилни камери,Хасково х

Хасково Хасково
Марчела 90 Златко Марчев ЕТ, гр. Хасково, бул. Васил Левски 
№ 2а

транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Хасково Марчела 90 ООД, ул. "Княз Богориди" № 10 производство на бетонови и варови разтвори х

Хасково Хасково МБАЛ Хигия ООД Хасково х
Хасково Хасково МБАЛ-Хасково АД Хасково х

Хасково Хасково Мега Колор 2015 ЕООД, ул. Георги Кирков 96 Магазин за бои, находящ се на ул. Добруджа х

Хасково Хасково Мегадом ООД София Строителен хипермаркет Практис х х х

Хасково Хасково Мегастрой груп ООД, гр. Хасково
Мегастрой груп ООД, гр. Хасково, ПИ № 
77195.544.13, третиране на утайки от ПСОВ

х

Хасково Хасково Мемо ООД, гр. Хасково
производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Меридиан ООД, гр. Хасково
внос и търговия с канцеларски материали и 
детски играчки, формуляри и ученически 
пособия, гр. Хасково

х

Хасково Хасково
Металенерджи ООД, гр. София,  район Подуяне, ул. „Япаджа” 
№ 11а, ет. 2

площадки в област Хасково
Обработване и 
обезвреждане на 
отпадъци

х

Хасково Хасково Меф лоджистик ООД
Меф Лоджистик ООД, транспортиране на 
отпадъци

х

Хасково Хасково Миг 913 Николина Грозева ЕООД транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково МИЗА 4-Тенчев, Василев,Атанасов и СИЕ СД,ул.Ат.Узунов 19 магазин за бои,гр. Хасково х

Хасково Хасково Микраж, ЕООД, Хасково Бензиностанция Микраж, Хасково х х

Хасково Хасково
Микс - 17 ЕООД  гр. Хасково,  ЖК. Орфей, бл. 1А, вх. Б, ет. 1, 
ап. 5

Варово стопанство Димитровград х

Хасково Хасково Милки Груп Био ЕАД, гр.София, ул."Акад. Методи Попов" 22А произв.на млечни продукти гр.хасково

Търговия на едро с мляко 
и млечни продукти, яйца, 
хранителни масла и 
мазнини-4633

х х х х

Хасково Хасково
Минерал Ауто ЕООД, с. Минерални Бани, общ. Минерални 
Бани, ул. "Оборище" № 4

автосервизна дейност на леки и лекотоварни 
автомобили, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Мир АД,гр.Хасково,ул.”Димитровградско шосе”№1 
производство на мъжки и детско-юношески 
ризи,дамски блузи и пижами, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Мир АД,гр.Хасково,ул.”Димитровградско шосе”№1 транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Мира 19 ЕООД
Бензиностанция с. Книжовник местност 
„Стопански двор“

х

Хасково Хасково
Мит и ко ЕООД, гр Пловдив, район „Северен“, ул. „Милеви 
скали“, № 6, ет. 9, ап 35

площадки в област Хасково и област Кърджали
Обработване и 
обезвреждане на 
отпадъци

х

Хасково Хасково Митрони-Димитър Делчев ЕТ гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково Млечни продукти Тракия ЕООД, СИЗ производство и търговия на млечни продукти х х х

Хасково Хасково ММ Консулт ЕООД , Хасково магазин за бои х
Хасково Хасково Мода - Мирчев и Мирчева ЕТ производство на конфекция, гр. Хасково х
Хасково Хасково Момина сълза ЕТ,бул.Съединение 43 Хасково,магазин за бои х
Хасково Хасково Мондо България ЕООД Магазин Мондо Хасково,търговска верига х

Хасково Хасково Мони Мес ЕООД, Хасково, ул."Добруджа" № 10 Кланица с транжорна,Хасково
Произв. и преработка на 
месо, без домашни птици-
1011

х х х

Хасково Хасково Монолит АД Хасково автобаза Пирин х
Хасково Хасково Монолит АД Хасково производствена база х х х
Хасково Хасково Монолит АД Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Мотор ООД, гр. Хасково сервиз за смяна на масла х

Хасково Хасково Мото-стил ООД Кърджали
площадка в гр. Хасково, отработени масла и 
нефтопродукти

х

Хасково Хасково МП Техникс,Хасково Бензиностанция МП Техникс, Хасково х
Хасково Хасково Мустанг ойл ЕООД, Хасково Бензиностанция Мустанг ойл,Хасково х х
Хасково Хасково МЦ "Д-Р ИВАН ВЪЛКАНОВ" ЕООД Хасково х
Хасково Хасково МЦ "ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА" ООД Хасково х

Хасково Хасково Надя - Андрей Илиев ЕТ-гр. Хасково, ул.”Зайчар” №53 производство на дамска конфекция, гр. Хасково х

Хасково Хасково НАПС ЕТ , Хасково Бензиностанция Напс 3, кв. Болярово х
Хасково Хасково Нар ООД гр.Хасково автосервиз, гр. Хасково х

Хасково Хасково Наслада - Гогова ЕООД, гр. Хасково
производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Недев ЕООД, гр.Хасково Хасково, търговия с бои х
Хасково Хасково Недика – НД ООД Хасково отпадъци от нефтопродукти х
Хасково Хасково Нед-М. Недялкова ЕТ, гр. Хасково производство на спално бельо, гр. Хасково х
Хасково Хасково Нека ООД, гр. Хасково внос на платове, гр. Хасково х
Хасково Хасково Некс-Н.Езегелян-Е.Езегелян ЕТ, ул.Н.Симеонова № 2 сервиз климатична техника х

Хасково Хасково Нери ЕООД, гр. Хасково, бул.“България” № 28
Нери ЕООД, гр. Хасково, производство на горно 
облекло без работно

1419 х

Хасково Хасково Нешур-Р.Рамадан ЕТ производство на конфекция, гр. Хасково х



Хасково Хасково Ник авто 2014 ТН ЕООД, гр. Хасково Ник авто 2014 ТН ЕООД, гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково НИКО ТРАНС ХАСКОВО ЕООД транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Никови 09 ООД, гр. Хасково Никови 09 ООД, гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково Нилси - Исмаил Исмаил ЕТ, гр.Хасково, ул. Независимост №6 Бензиностанция , Кърджалийско шосе х

Хасково Хасково НИС Петрол ЕООД
Бензиностанция Газпром, обект Хасково път 
Хасково Димитровград

4730 х х

Хасково Хасково НИС Петрол ЕООД - до кауфланд бензиностанция 4730 х
Хасково Хасково Нова транс ЕООД отпадъци от нефтопродукти х

Хасково Хасково Нолев ЕООД, кв. Болярово, ул. "Шипка" № 2 Месопреработвателно предприятие,Хасково х х х

Хасково Хасково Нолев логистик ООД, гр.Хасково ЖК. Болярово, ул. "Шипка" 2
търговия на едро с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия

Неспециализирана 
търговия на едро с 
хранителни стоки, напитки 
и тютюневи изделия- 4639

х

Хасково Хасково
Нури хасан - Габрово-Фердание Шабан ЕТ, гр. Хасково, ул. 
"Ком" №7

производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Нюанс 89 ЕООД Хасково, ул.,,Лом"№1 млекопреработка,  гр. Хасково х х
Хасково Хасково Областно Пътно управление (ОПУ) Хасково републиканска пътна мрежа х
Хасково Хасково Община Хасково гр. Хасково пл. Общински 1 х х х

Хасково Хасково Община Хасково, пл."Общински" № 1

Площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от бита, с-ми за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
битови отпадъци

х

Хасково Хасково Община Хасково, пл."Общински" № 1
Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Хасково, Димитровград и Минерални 
бани, с. Гарваново

Събиране на неопасни 
отпадъци-3811

х х х

Хасково Хасково Общински стоков пазар "Хайван пазар" гр. Хасково х
Хасково Хасково ОМВ България Бензиностанция ОМВ България Хасково 4671 х х
Хасково Хасково Опитна станция по тютюна гр.Хасково гр.Хасково х х

Хасково Хасково Папагали Жако ЕООД гр. Хасково, местност Каменец, ПИ с №2296 х

Хасково Хасково Паро ЕООД, гр. Смолян, ул. "Паисий Хилендарски" № 1 производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО ЕООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Петрол АД гр. Ловеч,
Бензиностанция 8227-гр.  Хасково, стария път за 
Пловдив (Картинг писта)

х

Хасково Хасково ПетролАД, Хасково Бензиностанция 8201,Хасково х х
Хасково Хасково ПетролАД, Хасково Бензиностанция 8202,Хасково х х
Хасково Хасково ПетролАД, Хасково Бензиностанция 8203,Хасково х х
Хасково Хасково ПетролАД, Хасково Бензиностанция 8204,Хасково х х
Хасково Хасково ПетролАД, Хасково Бензиностанция 8205,Хасково х х
Хасково Хасково ПЗ Боаза /Пролома/ х
Хасково Хасково ПЗ Находище на снежно кокиче х
Хасково Хасково ПЗ Паламудче х
Хасково Хасково ПИМ ООД, Хасково оборудване на хран. промишл. х х х

Хасково Хасково Пит Стоп - Бисер ЕООД, гр. Хасково
Пит Стоп - Бисер ЕООД, гр. Хасково автосервиз 
със смяна на масла

х

Хасково Хасково Плам метал ЕООД Хасково търговец брокер на отпадъци х
Хасково Хасково Пламен Малинов-Плам ЕТ , Хасково Магазин за бои, гр. Хасково х
Хасково Хасково Пластер Арт ЕООД Хасково, търговия с бои-ЖК. Орфей, бл. 14 х
Хасково Хасково Поли ауто ООД, Хасково отпадъци от нефтопродукти х
Хасково Хасково Полиграфюг АД Хасково печатница х х
Хасково Хасково Полимерметал ЕООД Хасково Производство на каучукови изделия х х
Хасково Хасково полски бряст гр. Хасково, СУ "Паисий Хилендарски" х

Хасково Хасково
Производствена Кооперация Елмаз текс, гр. Хасково, ул. 
"Славянска" № 2

производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Промо Евромаркет ЕООД, гр. Хасково, ул. „Аида“ №13 Магазин „Промо 1 лев“, гр. Хасково х  

Хасково Хасково Протекс ЕООД, гр. Хасково, ул. "Каменна" № 32
внос на текстил и галантерийни стоки, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Прото ЕООД, с. Узунджово
производство на трикотажни платове, с. 
Узунджово

х

Хасково Хасково ПСК ДетелинаООД Хасково Асфалтова база,Хасково х х
Хасково Хасково Рай ЕООД, гр. Хасково, кв. Болярово производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Райфайзенбанк ЕАД, гр. Хасково Райфайзенбанк ЕАД, гр. Хасково, банка х
Хасково Хасково РАКОМС-2 ООД, гр. Хасково изделия за външна реклама х

Хасково Хасково Ранг 16 ООД, гр. Хасково
производство на безалкохолни напитки, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Реймонд ЕООД, гр. Хасково, бул. “България” № 28
Реймонд ЕООД, гр. Хасково, производство на 
горно облекло без работно

1419 х

Хасково Хасково Роал-Р.Мусов ЕТ , гр.Хасково, ул."Тракия" № 73 ракиени казани в гр.Хасково
Производство на спиртни 
напитки-1101

х

Хасково Хасково Родина - Хасково АД, гр. Хасково прозводство на машини, гр. Хасково х х
Хасково Хасково Ролинг ЕООД, Хасково Бензиностанция Ролинг х х
Хасково Хасково Ролинг ООД, Хасково Склад за стрителни материали х
Хасково Хасково Ролинг-Л ООД, Хасково Склад за стрителни материали х
Хасково Хасково Ромпетрол АД,Хасково Бензиностанция Ромпетрол, с Козлец 4671 х х
Хасково Хасково Ромпетрол АД,Хасково Бензиностанция Ромпетрол,Хасково х
Хасково Хасково Рони 2007 ЕООД, гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл.27Б производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Ростер ООД, мобилна роторна трошачка третиране на отпадъци х

Хасково Хасково Ротейро Директ ЕООД, гр. Хасково производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Ротейро ЕООД, гр. Хасково, ул. “Червена стена” № 52 производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Руди - 2005 ЕООД, гр. Хасково производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Рум 2020 ЕООД - зоомагазин гр. Хасково, бул. "Г.С. Раковски" №28 х



Хасково Хасково Румис Абагар ЕООД, Хасково Бензиностанция Румис ойл х
Хасково Хасково Руннинг ЕООД, гр.  Хасково производсто на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Сами транс ООД транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково
Сантов – Ангел Сантов ЕТ, гр. Хасково, ул. „Дунав“, бл. 24, ет. 
3, ап. 5

производство на нагреватели и 
електродомакински уреди, гр. Хасково

х

Хасково Хасково САНУС ПЕДИАТРИК – ГППМП ООД Хасково х

Хасково Хасково
САРА ТЕКС – Рамадан Юсеин ЕТ, гр. Хасково, ул. "Тодорка 
Паунова" № 80А

производсто на облекло, с. Стамболово, общ. 
Хасково

х

Хасково Хасково СБАЛО ЕООД Хасково х
Хасково Хасково СБАЛПФЗ Хасково х
Хасково Хасково Свежест ЕООД , Хасково Ателие за химическо чистене и пране х

Хасково Хасково
Севлина - Севдалина Иванова ЕТ, гр. Хасково, ул. "Добруджа" 
№ 68

производство на текстилни изделия, гр. Хасково х

Хасково Хасково Севтекс ЕООД, гр. Хасково производство на детско облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Сефер Мехмед-Рай ЕТ, Хасково, УЛ. "Зайчар" № 61 производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Си Ела ЕООД, гр. Хасково, ул. "Стара Планина" № 41-45 производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Си енд Си Текстайлс ООД Хасково, бул. "В. Левски" № 2 подготовка и предене на текстилни влакна
подготовка и предене на 
текстилни влакна 1310

х

Хасково Хасково Сибел ЕООД, гр. Хасково производство на бельо, гр. Хасково х
Хасково Хасково Сидекс ООД, гр. Хасково Производство на бои, гр. Хасково х х х

Хасково Хасково Скай Монт ЕООД, гр. Хасково-ул.Местност Изгрев 99
Производство на метални конструкции и части 
от тях

2511 х х

Хасково Хасково Скорпи ЕООД, гр. Хасково, ул. "Г. Бенковски", бл.40-46 производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Сланито ООД,Хасково Бензиностанция СланитоКонуш х х
Хасково Хасково Слънце-2-Шабан Сюлейман ЕТ, гр. Хасково сервиз за смяна на масла х
Хасково Хасково СМДЛ "ДЕЛПЕМ" ЕООД Хасково х

Хасково Хасково Спектър – ВД ЕООД, гр. Хасково,ул. "Цар Освободител" № 28  производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково
Станка Бахчеванова ЕТ , гр.Хасково, бул."Съединение" № 13, 
вх."Б", ет.2, ап.4

ракиени казани в гр.Хасково х

Хасково Хасково Старт ЕООД, Хасково производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково СТЕЛА 92 ООД, гр. Хасково, ул. "Георги Кирков" № 21
шивашки цех, търговия на едро с галантерийни 
стоки, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Стефка Бойчева ЕТ , с.Тракиец, общ.Х-во Ракиени казани в с.Тракиец
Производство на спиртни 
напитки-1101

х

Хасково Хасково Стиван ООД, гр. Хасково, ул. “Лонгоза” № 12
Стиван ООД, гр. Хасково, производство на 
спортно облекло

1413 х

Хасково Хасково Стил 96 ООД,гр. Хасково сервиз за смяна на масла х

Хасково Хасково Стил плюс ООД, гр.Хасково, ул."Оборище" № 7 завод за безалкохолни напитки, гр. Хасково

Производство на 
безалкохолни напитки, 
минерални и други 
бутилирани води-1107

х х

Хасково Хасково СТИМЕКС ООД машиностроене х х
Хасково Хасково Стимекс-ойл ООД,Хасково Бензиностанция Стимекс-ойл Корен х х
Хасково Хасково Стогер-Георги Атанасов ЕТ, Хасково Цех за сладолед,Хасково х х

Хасково Хасково Стоян Кънчев-Морския ЕТ гр.Хасково
производство на месо и месни продукти, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково
Строителна компания ABC ООД, гр. Хасково, ул. Пловдивска 
№ 20

гр. Хасково, ул. Пловдивска № 20
Рециклиране на сортирани 
отпадъци

х

Хасково Хасково
Сун България ЕООД, гр. Хасково, ул. “Отец Паисий” № 25 
– 27

Сун България ЕООД, Хасково, 
производство и продажба на инструменти и 
сечива

х

Хасково Хасково
Събев ауто ЕООД, гр. Хасково, ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 9, вх. А, ет. 
5, ап. 22

гр. Хасково, м. Идимирли, автосервиз х

Хасково Хасково Сърнела ЕТ Хасково автосервиз х

Хасково Хасково
Сюрприз ООД, гр. Хасково, ул. "Стара Планина",бл.45, вх.А, 
ет.5, ап.28

производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Т&G – Тихомир Гьоков ЕТ Хасково автосервиз, отпадъци от нефтопродукти х
Хасково Хасково Таско-Петко Боянов ЕТ, гр. Хасково, ул. "Белмекен" №9  производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково ТД НАП,Хасково,пл.Свобода 1 Териториално разпределение, гр. Хасково х

Хасково Хасково Тед - жен Неждет Мюмюн ЕТ, гр. Хасково, ул. "Зайчар" № 83А производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Текстилни влакна АД гр.Хасково гр.Хасково х х
Хасково Хасково ТЕМПО-ММ ООД-гр. Хаксово, ул. Дунав № 19А Бензиностанция х

Хасково Хасково ТЕНЧЕВ 12 ЕООД, Хасково Цар Самуил 4, ет. 3, ап. 5 Хасково, Търсговия със строителни материали 4752 х

Хасково Хасково Термоват БГ-гр. Хасково,УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 66 сервиз за климатична техника 4778 х
Хасково Хасково Термоконсулт ЕТ, Хасково Ремонт на кл.техника, Хасково х
Хасково Хасково Техномаркет – К енд К Електроникс ЕООД Хасково х
Хасково Хасково Технополис България ЕАД търговски комплекс х х
Хасково Хасково Ти енд джи-Мастер Клийн ЕООД Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Тидиимпекс ЕООД,Кърджалийско Шосе склад за бои, гр. Хасково х

Хасково Хасково ТИЛ 2 Иван Иванов ЕТ, (Тедимекс ООД) площадка с. Орлово ферма за патици х

Хасково Хасково Тилия 61 ЕООД, гр. Хасково, ул. ”Железни врата” № 5
магазин за хранителни стоки „Сезони“, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Тимекс трейд ООД, Хасково, ул."Георги Кирков" № 16
Цех за обработка на естествени обвивки в 
с.Книжовник, общ.Хасково

х

Хасково Хасково ТИМС ЕООД, гр. Хасково, ул. "Дунав" № 1 А
производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Тира–Иван Желев ЕТ, Хасково отпадъци от нефтопродукти х
Хасково Хасково ТК Марица, Хасково Зеленчукова борса,Хасково х



Хасково Хасково Тодик-Тодор Диков ЕТ, Хасково гр. ХасковоТДОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО х
Хасково Хасково Тодор Колев-Христина Колева ЕТ , с. Клокотница транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково
Томи – Янчо Янев ЕТ, гр. Хасково, жк. "Македонски", ул. 
"Байкал"№2

Производство на трайни сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Топ Маркет 24 ЕООД, гр. Хасково, ул. „Генерал Тотлебен“ № 4 Магазин за хранителни стоки, гр. Хасково х

Хасково Хасково Топливо АД Бензиностанция Топливо Димитровградско шосе х

Хасково Хасково
Тоска ООД, гр.Хасково, ул."Гюмюрджина" № 3, вх."Б", ап.12, 
ет.4

Месопреработвателно предприятие,Хасково
Производство на местни 
продукти, без готови ястия-
1013

х х х х

Хасково Хасково
Тотал - 5 ООД, гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 20, вх.1, ет. 5, ап. 
30

Производство на какао, шоколадови и захарни 
изделия, гр.Хасково

х

Хасково Хасково ТП ДГС Хасково гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №6 х

Хасково Хасково Тракия – сепариране и рециклиран ООД, Пазарджик
събиране и сортиране на разделно събрани 
отпадъци-Хасково, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Трансмедико ЕООД
Трансмедико ЕООД, транспортиране на 
отпадъци

х

Хасково Хасково Триумф - 2005 ЕООД, гр. Хасково, ул. “Банска” № 74 производство на облекло, гр. Хасково х
Хасково Хасково Турува ООД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х
Хасково Хасково Търговска верига Авеню ЕООД Търговска верига Авеню ЕООД, гр. Хасково х
Хасково Хасково Ултрамекс” ЕООД, гр. Пловдив производство на биодизел х
Хасково Хасково УниКредит булбанк АД, гр. Хасково УниКредит булбанк АД, гр. Хасково, банка х
Хасково Хасково Фараон ДС ЕООД,  Хасково смяна на масла х
Хасково Хасково Феникс Гама АД Хасково площадка за ОЧЦМ Паша чаир х
Хасково Хасково Феникс гама АД, гр. Хасково транспорт на отпадъци х

Хасково Хасково Фея-Феризе Шабан-Шабан Мехмед ЕТ, Хасково производство на спортно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Фисто ЕООД, Димитровград Бензиностанция с.Подкрепа х
Хасково Хасково Фулда България ООД гр.Хасково внос на гуми, масла, гр. Хасково х

Хасково Хасково
Фулда България Трейдинг ЕООД, гр. Хасково, 
бул.„Освобождение“№112

търговия с части и принадлежности на 
автомобили, гр. Хасково

х

Хасково Хасково Фул-Макс-Митко Капитанов ЕТ, гр. Хасково, жк. "Орфей", бл.18 производство на долно облекло, гр. Хасково х

Хасково Хасково Хеброс груп ЕООД смяна на масла х

Хасково Хасково Хела ЕООД, гр. Хасково, ул. Граф Игнатиев № 1 транспорт на отпадъци
Събиране на неопасни 
отпадъци

х

Хасково Хасково Хигиен Консулт ООД Хасково
дезинфекция, дезинсекция и дератизация в 
обществени сгради

х

Хасково Хасково
Хидролиа АД, гр.София, район"Младост", ул."Михаил Тенев" № 
6

ПСОВ към СИЗ, гр.Хасково х х

Хасково Хасково Хидропластформ ООД, Хасково машиностроене х
Хасково Хасково Химмаш АД, гр. Хасково машиностроене х х
Хасково Хасково Хлебозавод АД, гр. Хасково, ул. "Правда" № 41 Производство на хляб, гр. Хасково х
Хасково Хасково Хоспис БГхА, гр.Хасково хоспис х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 119 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник имот № 138 х
Хасково Хасково Цер с.Книжовник, в регулационния план х
Хасково Хасково Цер/Благун с.Книжовник, в регулационния план х
Хасково Хасково ЦПЗ Хасково х
Хасково Хасково ЦСМП Хасково Хасково х
Хасково Хасково Чичо кар ЕООД гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково Чочко - Славчо Христозов ЕТ, гр. Хасково
производство на сладкарски изделия, гр. 
Хасково

х

Хасково Хасково Чочко - Христозови ООД, Хасково Чочко мес, колбасарски цех, с.Широка поляна

Производство и 
преработка на месо, без 
месо от домашни птици-
1011

х х х

Хасково Хасково Чочко-Славчо Христозов,Хасково ул. Искър 5 Магазин "Чочко", гр. Хасково х

Хасково Хасково
Шанелите - Неврие Тасим ЕТ, гр. Хасково, ул. "Бачо Киро" № 
22

шивашки цех, гр. Хасково х

Хасково Хасково Шел България ЕАД
Бензиностанция, бул. Освобождение 
(Кърджалийско шосе)

4730 х

Хасково Хасково ШЕЛ България ЕАД, Бензиностанция, Орфей 4730 х х

Хасково Хасково ШЕЛ БългарияЕАД Бензиностанция Хасково, бул.Освобождение 4730 х х

Хасково Хасково Шишков дизел ООД, гр. Хасково Шишков дизел ООД, гр. Хасково, автосервиз х

Хасково Хасково Югоплод АД гр.Хасково преработка на плодове и зеленчуци, гр. Хасково х х х

Хасково Хасково Юробанк България АД, гр. Хасково Юробанк България АД, гр. Хасково, банка х
Хасково Хасково Яки ООД, гр. Хасково смяна на масла, гр. Хасково х
Хасково Хасково Янев ЕООД, Хасково шивашки изделия х

Хасково Хасково
Янев Спорт Фешън ЕООД, гр. Хасково, ул. “Аида” № 5, бл. 5,  
вх. А, ап. 30

производство на облекло, гр. Хасково х

Хасково
Хасково, 
Харманли, 
Любимец

BG0001034 Остър камък х



Хасково Балбок инженерин АД
площадки на територията на области Хасково и 
Кърджали

х

Хасково Феникс Грийн ЕООД, гр. София
площадки в области Хасково и Кърджали за 
третиране на опасни отпадъци и пестициди

х

Хасково, 
Кърджали

Ивайловград, 
Крумовград

BG0002019 Бяла река, Заповед №  РД - 575 от 08.09.2008г. х

Хасково, 
Кърджали

Ивайловград, 
Маджарово, 
Любимец, 
Свиленград, 
Харманли, 
Стамболово, 
Крумовград, 
Кирково, 
Момчилград, 
Кърджали

BG0001032 Родопи Източни х

Хасково, 
Кърджали

Маджарово, 
Крумовград

ЗМ Момина скала х

Хасково, 
Кърджали

Маджарово, 
Стамболово, 
Ивайловград, 
Крумовград

BG0002071 Мост Арда, Заповед №  РД - 784 от 29.10.2008г. х

Хасково, 
Кърджали

Минерални бани, 
Хасково, 
Димитровград, 
Черноочене, 
Кърджали

BG0001031 Родопи Средни х

Хасково, 
Кърджали

Стамболово, 
Момчилград, 
Кърджали, 
Крумовград

BG0002013 Студен кладенец, Заповед №  РД - 766 от 
28.10.2008г. 

х

Хасково, 
Кърджали 

Асоциация наука за природата гр. София жк. Яворов бл. 73, 
ет.4, ап. 7

разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Бул Био НЦЗПБ гр. София, бул. Янко Сакъзов №26
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Българско дружество  за защита на птиците гр. София
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Д.Д.Д.1 ООД гр. София, ул. Асен Разцветников №32, 
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

ДЗЗД Бат Мап гр. София, ул. "Люлякова градина" №2
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

ДЗЗД Екоконсулт НАТУРА 2000 гр. София, ул. Великот 
Търново 11

разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

ДЗЗД ЕНВИМОН гр. София, ул. "Димитър Манов" 33
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

ИБЕИ-БАН София
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Пали Пест Протект ЕООД София , бул Цар Борис 3,
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

СНЦ Зелени Балкани,  гр. Стара Загора, ул. Стара планина 2, 
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, бул. "Драган Цанков" 8
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Транспортна дезифекционна станция -2 ЕООД гр. Пловдив , ул. 
"Победа" №15 А

разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Фондация "Наука за природата" гр. София , ул. "Академик 
Методи Попов" 2а

разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

Хасково, 
Кърджали 

Фондация По - Диви Родопи, гр. Хасково, бул България 41- 
разрешително по изключенията от ЗБР, на 
територията на РИОСВ Хасково

х

общ брой обекти 1846

Общ брой обекти:  1845

492 бр. подлежат на контрол по 2 и повече компонентa на околната среда и фактори, които им въздействат

Планирани за контрол през 2021 г. : 647 бр. ( включително ИП, управл.на бит.отпадъци, транспорт на отп. и др.)
От тях:  

61 бр. са планирани за контрол по 2 и повече компонентa на околната среда и фактори, които им въздействат (10 от тях са с КР)

Комплексни проверки ще бъдат извършени на 35 обекта


