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„Свилоза” АД чества тържествено 45 години от създаването си 

Компанията въведе в експлоатация две основни съоръжения – Пречиствателна 

станция за отпадни води и Турбина за „зелена” когенерация. 

Свищов, 23.12.2010 г. 

На 23 декември 2010 г., четвъртък, Министър-председателят на Република 

България Бойко Борисов преряза лентата на новата пречиствателна станция за отпадни 

води на „Свилоза” АД, с което официално тя бе пусната в експлоатация. Това съвпадна 

с честването на 45 години от създаването на предприятието, както и с пускането на 

второто основно съоръжение, последен етап от многомилионната реконструкция на 

основните производствени мощности – 12 MW Турбина за „зелена” когенерация.  

Други официални гости на събитието бяха Министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма – Трайчо Трайков, Областният управител на Велико Търново – 

Пенчо Пенчев, Директор РИОСВ – Елена Григорова, кметът на гр. Свищов – Станислав 

Благов и други. На мероприятието присъстваха представители на ръководството на 

„Свилоза” АД: Красимир Дачев, Председател на борда на директорите, Михаил Колчев, 

Изпълнителен директор, както и Йордан Гайдаров и Виктор Зарев – Изпълнителни 

директори на „Свилоцел” ЕАД. 

На тържествената церемония премиерът Бойко Борисов поздрави служителите на 

„Свилоза” АД за юбилея от създаването и както и за успешното производство и износ 

на избелена сулфатна целулоза в над 10 страни в Европа, Близкия Изток, Египет, Китай 

и др. Министър-председателят изтъкна, че благодарение на компании като „Свилоза” 

АД българската икономика се развива успешно и държавата излиза от кризата. 

Изпълнителният директор на “Свилоза” АД, Михаил Колчев, допълни, че успехите на 

„зеленото” предприятие (първото в Югоизточна Европа, сключило договор със 

Световна банка за продажба на въглеродни емисии, а впоследствие и с ЕБВР) се дължат 

преди всичко на персонала, формирал забележителен колектив. Министър Трайчо 

Трайков напомни, че предприятия като Свилоза АД биха изглеждали на преклонна 

възраст, ако не бяха намерили лекарство срещу остаряването – инвестициите. Той 

пожела да се постигне и по-нататъшна вертикална производствена интеграция – 

построяването на завод за хартия. 

 „Свилоза” АД успешно реализира последователна и конструктивна програма за 

развитие от създаването си през 1966 г. Тя издига дружеството до най-високите 

международни стандарти, като с целенасочената си инвестиционна стратегия 

„Свилоза” АД се стреми да се превърне в една от водещите компании за производство 

на целулоза и хартия не само на Балканите, но и в Европа. Чрез основното си дъщерно 

дружество, „Свилоцел” ЕАД, предприятието е единственият производител в България 
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на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има стуктуроопределяща 

роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и 

региона.  

ЕКОЛОГИЧНИЯТ  ЕФЕКТ ОТ НОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ: 

ТУРБИНА ЗА ЗЕЛЕНА КОГЕНЕРАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

 

Турбина за зелена когенерация 

 

Турбината за зелена когенерация  за добиване на електро и топло енергия е „чиста” 

от гледна точка на негативните ефекти върху 

околната среда. 

Турбина за зелена когенерация  се 

захранва с пара от содокотел – съоръжение, 

което използва като гориво луга, получена 

при технологичния процес изваряване на 

широколистна дървесина. Горивният елемент 

от състава на лугата са разтворени при 

процеса на изваряване на дървесината 

органични вещества - лигнин, хемицелулози 

и други.   

По тази технология се постига 

екологично чисто производство на 

електричество и  подобряване на ресурсите 

на база на оптимално използване на 

енергоносителите и свързаните с това 

сравнително ниски емисии на отработени 

газове - намаляват се емисиите на парникови 

газове СО2. 

 

Енергията получена при когенерацията 

има екологичното предимство. Тя замества 

електроенергията от конвенционалните 

енергоносители и намалява емисиите на 

въглероден диоксид (СО2) и серен диоксид 

(SO2) с над 90%. При когенерацията се 

постига едновременно генериране на 

електричество и топлина (пара). По този 

начин предприятието ползва парата за 

собствени нужди и намалява закупуваната от 

външни източници електрическа енергия.  

Редуцираните парникови емисии могат 

да се търгуват и да генерират приходи по 

механизма „Съвместно изпълнение” на 

Протокола от Киото.
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Пречиствателна станция за отпадни води 

 

Пречиствателната станция запазва екологичния баланс в природата.  

Съхранението и пречистването на водите е от жизнено значение за оцеляването и 

просъществуването на живота на земята. 

Пречиствателната станция в Свилоза АД 

е един от начините, по които се пречистват 

отпадните води и чрез който се осъществява 

поддържане на екологичния баланс в 

биосферата. 

Отпадните води които се изхвърлят в 

околната среда биха унищожили 

естествените местообитания на много видове 

животни и растения за изключително кратко 

време ако не минават през преработка в 

пречиствателната станция и  

трансформирани в състояние при което 

замърсителите са сведени под определените 

минимуми (пределно допустими 

концентрации-ПДК). 

 

В Свилоза АД използването на опасни 

химикали в производствения процес е 

силно ограничено. Не  се използва 

елементарен хлор в процеса на избелване. 

Това елиминира формирането на опасни 

хлорни съединения и се предотвратява 

формирането на адсорбируеми органични 

халогени в отпадъчните води, които се 

заустват в река Дунав. 

Влиянието на отпадъчните води е 

незначително и поради факта, че реката е 

пълноводна и осигурява много добър 

коефициент на разреждане на отпадни води 

и добър екологичен капацитет на пренос. 

 


