
О Б Я В А 
до заинтересованите лица и обществеността 

 
В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда  (ДВ бр. 
91/2002 г., изм. и доп.) "КАЛЦИТ" АД, ЕИК 115005545,  със седалище и адрес на управление: 
4230, гр. Асеновград, Промишлена зона “Север”, област Пловдив; тел. 0331 62723;  

 е-mail: office@calcit-bg.com 

СЪОБЩАВА  

На всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно 
предложение за „Завод за производство на негасена и хидратна вар“ . 

Местоположение: Заводът ще се изгражда в поземлени имоти с идентификатори 
67372.117.388 и  67372.117.389 в местността “Лозище” по кадастралната карта и кадастрален 
регистър на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, ЕКАТТЕ 67369. Собственик 
на имотите е “КАЛЦИТ” АД.  

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Изграждането и експлоатацията на Завод за производство на негасена и хидратна вар е 

ново инвестиционно предложение. Предвидено е годишно производство от около 150 000 тона 
негасена вар и 75 000 тона хидратна вар. 

Основните дейности в обхвата на инвестиционното предложние са: строителни и 
монтажни дейности по изграждане на основни и спомагателни съоръжения, и необходимата 
инфраструктура; производство на негасена вар – изпичане на варовик с гориво природен газ 
и/или петролен кокс; производство на хидратна вар; съхранение и експедиция на готовата 
продукция; поддръжка на оборудването и инсталациите; енергийно обслужване. 

Основната суровина за производство на негасена вар е варовик, който ще се доставя по 
съществуващ самостоятелен път от кариера “Козяк” с концесионер “МИНЕРАЛ 2000” ЕООД.  

В Участък „Производство на негасена вар" варовикът ще се изпича в две варови 
шахтови пещи с гориво природен газ и/или петролен кокс  до негасена вар. В Участък 
„Производство на хидратна вар" негасената вар ще се смесва със  стехиометрично количество 
вода за получаване на хидратна вар. Инсталациите ще бъдат оборудвани с необходимите 
технологични и пречиствателни съоръжения.  

Ще се използва същeствуваща инфраструктура, която ще бъде рехабилитирана и 
доизградена при необходимост. Вода за производствени и противопожарни нужди ще се черпи 
от новоизграден сондаж за подземни води. 
 
За контакти: Инж. Стоян Пеевски, упълномощен представител  
Адрес: 4230, гр. Асеновград, Промишлена зона “Север”, област Пловдив 
тел: 0895 479605; е-mail: stayak58@gmail.com. 
 
Писмени становища и мнения се приемат в  РИОСВ – София;  
гр. София, 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, 10 ет., п.к. 332; тел. 02/955 55 98 ,  
факс: 02/955 93 62; e-mail: riosv@riew-sofia.org  
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