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 ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
                                        за инвестиционно предложение 

 

 

от  “СВИЛОЗА” АД, гр.Свищов 5250, Западна индустриална зона, тел: 0631/45277, факс: 

0631/40104, e-mail: svilosa@svilosa.bg  

(име, адрес и телефон за контакт) 

 

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

„Свилоза” АД 

 (седалище) 

 

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  

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

Михаил Колчев – Изпълнителен Директор  

 

Лице за контакти:  

 Анита Кънева 

тел.: 0885553990 

е-mail: kyneva@svilosa.bg 

 

 

УВАЖАЕМA Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „СВИЛОЗА” АД има следното инвестиционно предложение:  

„Промяна в количествата на отпадъците, разрешени за приемане с условията на 

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

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението 
 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност 

съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

 

В Комплексно разрешително (КР) №363-Н0/2008г. на Депо за неопасни и опасни 

отпадъци на „Свилоза” АД е разрешено да приема за обезвреждане в клетките за неопасни 

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

упомената в 10 01 04*), в количество до 800 t/y, 

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

количество до 160 t/y.  

1. С писмо на „Свилоза” АД изх.№ И-205/11.07.2019г. и изх.№ И-217/26.07.2019г.  е 

уведомена РИОСВ-В.Търново за планирана промяна в количествата на отпадъците, 

разрешени за приемане с условията на КР, съответно:  

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

упомената в 10 01 04*), в количество до 2000 t/y, 

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

количество до 1000 t/y.  

Причината за увеличението е тенденция за превишения на количествата, видна от 

Годишните доклади по околна среда, писмо на РИОСВ с изх. № 1095 (1)/ 30.04.2019г. и 

други фирми на производствената площадка, които образуват пепел от горивните си 

процеси и желаят да депонират на депото на „Свилоза” АД.  

 Тази планирана промяна не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС 

съгласно писмо на РИОСВ-В.Търново с изх.№2265 (5)/ 08.08.2019г. 

 

2. С писмо на „Свилоза” АД изх.№ И-176/30.06.2020г. е уведомена РИОСВ-В.Търново 

за нова планирана промяна в количествата на отпадъците, разрешени за приемане с 

условията на КР, съответно:  

- 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 2000 t/y.  

Причината за увеличението е нова Инсталация за изгаряне на биомаса и 

производство на топло и елктроенергия” с оператор „Свилоцел” ЕАД, която към момента 

се изгражда на производствената площадка и желае да депонира на депото на „Свилоза” 

АД образуваната пепел от горивния процес.  

Тази планирана промяна също не подлежи на процедури по реда на глава шеста от 

ЗООС съгласно писмо на РИОСВ-В.Търново с изх.№2006 (1)/ 11.08.2020г. 

 

3. С писмо изх.№И-159/ 26.07.2021г. Свилоза” АД е представила в ИАОС информация 

по Приложение №6 за промени в количествата на отпадъците, като максимално 

планираното количество обединява и е сума от подадените уведомления до РИОСВ-

В.Търново, които са описани по-горе в т.1 и т.2. съответно:  

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

упомената в 10 01 04*), в количество до 12 000 t/y, 

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

количество до 3000 t/y.  

Настоящото уведомление за инвестиционно предложение е изготвено във 

връзка с писмо на РИОСВ-В.Търново с изх.№1033 (8)/ 19.04.2022г.  за необходимост 

от подаване на ново уведомление за инвестиционно предложение, което да отчита 

заявеното към ИАОС общо увеличение на количеството на отпадъците при двете 

планирани промени или съответно:  
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- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04*), в количество от 800 t/y по КР на 12 000 t/y, 

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

дървесина, в количество от 160 t/y на 3000 t/y.  

 

2. 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. 

 

3. 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.  

 

 

4. Местоположение: 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема 

на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

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. 

  

 

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

експлоатацията: 
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 



4 
 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 

необходимост от изграждане на нови) 

Инвестиционно предложение не е свързано с използване на природни ресурси.  

 

6. 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: 

Инвестиционното 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. 

 

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

Инвестиционното предложение не е свързано с емисии на вредни вещества във 

въздуха.  

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

 

Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъци.  

 

9. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 

воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъчни води. 

 

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

на предприятието/съоръжението: 
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Инвестиционно предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни 

химични вещества на площадката на инсталацията. 

 

На база гореизложеното още веднъж декларираме, че промяната в 

количествата на отпадъците, разрешени за приемане с условията на КР № 363-

Н0/2008г. не води до промяна в капацитета на депото по КР, а само до увеличение на 

количествата отпадъци с код 10 01 01 и 10 01 03, които са разрешени за приемане на 

територията на площадката в клетките за неопасни отпадъци съгласно условията на 

Комплексно разрешително №363-Н0/2008г. 

 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, 

по реда на глава шеста от ЗООС.  

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в 
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приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или 

по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

- Обява на инвестицонното предложение, публикувана на сайта на фирмата – 1 бр. 

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 

подходящ мащаб. 

 

4. Електронен носител - 1 бр. 

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

-  Желая да получа крайният документ: 

• лично на място 

• по поща 

• по куриер 

 

 

 

Дата: 03.05.2022 г. 

 

Уведомител:  

              (подпис) 
 


