
 

 

 

Информационна брошура за инвестиционно предложение 
 

„Промяна в количествата на отпадъците, разрешени за приемане с 

условията на Комплексно разрешително (КР) № 363-Н0/2008г.” 

 

 

1. Данни за възложителя 

„Свилоза” АД 

със седалище: Област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, Западна 

индустриална зона, „Свилоза” АД 

 

Пълен пощенски адрес:  

област Велико Търново, община Свищов, гр.Свищов  5250, Западна индустриална зона, 

„Свилоза ” АД 

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

Тел: 0631/45277, факс: 0631/40104 

e-mail: svilosa@svilosa.bg  

инж.Михаил Колчев – Изпълнителен Директор 

 

2.  Резюме на предложението 

“Свилоза” АД е оператор на Kомплекснo разрешителнo КР №363-Н0/2008 г. за Депо за 

неопасни и опасни отпадъци. Към настоящия момент е изградена Клетка №3 от Депо 2. 

След нейното запълване ще бъде изградена следващата клетка за неопасни отпадъци. 

Общият капацитет на клетките за неопасни отпадъци е  277 710 тона.  

Настоящото уведомление за инвестиционно предложение предвижда увеличение на 

количествата на следните отпадъци, с цел приемане за обезвреждане в клетката за 

неопасни отпадъци:  

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04*), в количество до 10 000 t/y; 

- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина, в 

количество до 2 000 t/y; 

Отпадъците ще се образуват по време на експлоатацията на „Инсталация за изгаряне на 

биомаса и производство на топло и електроенергия” с оператор „Свилоцел” ЕАД. Към 

момента Инсталацията не е изградена, но е проведена процедура по реда на Глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда и е издадено Решение №ВТ-11-ПР/2020г. на 

Директора на РИОСВ-В.Търново.  

Отпадъците с код 10 01 01 и код 10 01 03 са разрешени с КР №363-Н0/2008г. за 

приемане от външни фирми на територията на площадката в клетките за неопасни 

отпадъци и увеличението на техните количествата не е свързано с планирани промени в 

Депото за неопасни и опасни отпадъци по Комплексното разрешително. 

Увеличението на количествата отпадъци, които са разрешени за приемане на 

площадката в клетките за неопасни отпадъци не води до промяна в капацитета на депото 

по КР № 363-Н0/2008г., а само до увеличение на количествата отпадъци с код 10 01 01 и 

10 01 03. 
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3. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост 

от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 
 

Промяната в количествата на отпадъците, разрешени за приемане с условията на КР 

№363-Н0/2008г. не води до промяна в капацитета на депото. 

Общият капацитет на клетките за неопасни отпадъци е  277 710 тона. 

Увеличението на количествата на отпадъците с код 10 01 01 и код 10 01 03 за 

приемане от външни фирми на територията на площадката в клетките за неопасни 

отпадъци не е свързано с планирани промени в Депото за неопасни и опасни отпадъци по 

Комплексното разрешително.  

Не е необходима допълнителна инфраструктура и изкопни работи. 

 

4. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон: 

Инвестиционното предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с 

устройствен или друг план дейности. Няма необходимост от издаване на съгласувателни / 

разрешителни документи по реда на специален закон.  

  

5.  Местоположение: 

Местоположение – гр.Свищов, Община Свищов, Западна индустриална зона, 

“Свилоза” АД, Депо за неопасни и опасни отпадъци по КР №363-Н0/2008 г. 

Инвестиционното предложение не засяга използването на територии за опазване на 

културното наследство. Не се засягат защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие, нито защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

 

6. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

Инвестиционно предложение не е свързано с използване на природни ресурси.  

 

7. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Инвестиционно предложение не е свързано с емитиране на приоритетни и/или опасни 

вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен 

контакт с води. 

8. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Инвестиционно предложение не е свързано с емисии на вредни вещества във въздуха.  

 

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

Инвестиционно предложение не е свързано с образуване на отпадъци.  

10. Отпадъчни води: 

Инвестиционно предложение не е свързано с образуване на отпадъчни води. 

 11. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

Инвестиционно предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни 

химични вещества на площадката на инсталацията. 

 

Дата: 25.06.2020 г. 


