Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ,
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ДО Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, площадка Благоевград
ЕИК: BG127015636
Пълен пощенски адрес: град София, п.к 1766, ул, „Бизнес парк София“ №1, сграда 10,
етаж 4
Телефон: +359 2 44 01 360;
Факс: +359 2 44 01 388
е-mail: Office.Adminstrator@carlsberg.bg
Изпълнителен директор на фирмата възложител: Денис Шерстненников
Лице за контакти: Николинка Атанасова
Адрес: гр. Благоевград 2700, „св. Димитър Солунски №62“,
Телефон: +359 88 99 204 10
е-mail: Nikolinka.Atanasova@carlsberg.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
Уведомяваме Ви, че юридическото лице „Карлсберг България“ АД, площадка
Благоевград има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нов пункт „Неакцизна зона на производствената площадка на
„Карлсберг България“ АД, включваща зона за съхранение на палети, вана за
изливане на бракувана бира, КПП и открит склад за бракувана бира“.

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)

„Карлсбер България“ АД, площадка Благоевград има издадено комплексно
разрешително (КР) № 477-H0/2013, актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.,
актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А2/2016г., актуализирано с Решение № 477-Н0И0-А3/2019г.
Към настоящия момент са разрешени за експоатация следните инсталации:
Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС „Инсталация за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните
суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за
производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни, буква „б”)
единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция
за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в
продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година:
1. Инсталация за производство на пиво, включваща:
− производство на пиво: Производство и обработка на пивна мъст;
Ферментация на пивна мъст; Филтруване и стабилизиране на пиво.
− производство на сайдер: Приемане и съхранение на захарен сироп, лимонена
киселина и добавки; Смесване в миксер; Съхранение на сайдера.
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна
мощност 17.9 MW:
•
Котел 1 ПКГН 12 – 11.6 MW;
•
Котел 2 ПКГН 6.5 – 5.8 MW;
•
Котел 3 – 0.5 MW.
След реализацията на инвестиционното предложение на територията на
производствената площадка няма да има промяна в инсталациите, разрешени в
действащото КР.
Инвестиционното предложение включва изграждането на следните обекти:
•
•
•
•

Сграда за КПП;
Открит склад за бракувана бира;
Вана за изливане на бракувана бира;
Зона за съхранение на пелети.

Изграждането на изброените по-горе обекти не представлява дейност или процес,
включени в Приложение 1 или Приложение 2 на ЗООС.
Съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
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:
Сграда за КПП
•
•

Застроена площ КПП- 49,10 кв.м.;
Застроен обем КПП- 216, 00 куб.м.

Сградата е с размери в план 3,40 м/ 14,80 м и светла височина от 3,50 м до 3,80 м.
Конструкцията на сградата е метална. Колоните и ригелите са от студеноогънати
затворени профили. Връзката колона- ригел е ставна, а колона-фундамент е корава.
Фундаментите са единични стоманобетонни, свързани с рандбалки. Коравата връзка на
колоната с фундамент се осъществява с анкерно устройство. Котата на фундиране е –
1,15м. Кота +0,00 = 365,15. Допустимо почвено натоварване 150 kN/m2. На кота -0,05 е
предвидена армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. Покривът е едноскатен с
наклон 10 %. Столиците са от студеноогънати затворени профили. Покритието и
ограждането на сградата е с панели с пенополиуретан с дебелина 10 см. В част от
сградата е предвидена площадка на кота +1,20. Конструкцията на площадката е метална
и се състои от главни и второстепенни греди. Подовото покритие от OSВ – плоскости.
Денивелацията на кота 0,00 до кота +1,20 се преодолява с метална стълба.
Открид склад за бракувана бира
Обща площ на открития склад за бракувана бира ще бъде 455,20 кв.м.
Откритият склад за бракувана бира е разположен в югоизточна посока от КПП и има
размери в план 29,85 м/ 15,25м. Складът е ограден с ограда от метални колони и плътни
пана от ламарина. Оградата стъпва върху стоманобетонни стени. Настилката на открития
склад стоманобетонна с дебелина 20 см и наклон 1 % към канал с решетка.
Вана за изливане на бракувана бира
До сградата на КПП е проектирана вана за изливане на бракуваната бира. Ваната е със
светли размери 1,0м / 14,20 м/ 0,80 м (приложение 1).
Зона за съхранение на палети
На територията на зоната ще се съхраняват дървени или пластмасови палети.

За реализазия на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата
инфраструктура. Новопроектираната неакцизна зона ще бъде разположена югозападно
от съществуващите сгради за Водоподготовка и Склад готова продукция.
По време на строителството няма да се използва взрив.
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:
Преди изграждането на нова „Складова база“ (склад готова продукция и амбалаж,
предмет на Условие 3.6. от актуализирано КР с решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) е
съществувала сграда (№24 от Приложение №2), в която се е извършвало изливането на
бракувана продукция. Изграждането на склада за готова продукция е наложило нейното
разрушаване, което довежда до необходимост от преместване на местоположение ѝ.
Потокът отпадъчни води, който се формира от технологичен или друг брак – основно
от цеховете за РЕТ и стъклени бутилки, е разрешен в действащото КР № 477-H0/2013,
актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г., актуализирано с Решение № 477-Н0И0-А2/2016г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А3/2019г. С реализация на
инвестиционно предложение ще се обособи пункт, в който да се извършва дейността по
изливане на бракувана бира.
За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на Разрешение
за строеж и Разрешително за експлоатация, съгласно изискванията на Закон за
устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., доп. ДВ. бр.62 от 6
Август 2019г.)
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)

Населено място: Благоевград;
Община: Благоевград;
Квартал: 11, „Промишлена зона“;
Поземлен имот с идентификатор 04279. 619. 238 по скица № 15-351453-24.07.2017г.;
Собственост: част на „Карлсберг България“ АД;
Близост до или засягане на елементи на Национална екологична мрежа: Площадката
на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона
за защитените територии, нито в границите на защитените зони от Европейската
екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна е BG0001022 – „Орановски пролом – Лешко“. Тя отстои на над 3600 м от

площадката. Най-близко разположената защитена зона по Директива 2009/147/ЕС за
опазване на дивите птици е BG0002099 – „Кочериново“. Тя отстои на над 6000 м от
площадката.
Обекти, подлежащи на здравна защита:
- СБАЛ по онкология „Св.Мина“ – 720м;
- Жилищни сгради на северозапад – 150м;
- Спортно съоръжение – футболни игрища – 870м;
- Предприятие за производство на храни „КФМ“ - 350м;
- Предприятие за производство на напитки „Винпром“ –180м;
- 9-то Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“– 450м;
- Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“– 390м;
- Спортен басейн „Езерец“– 920м;
- Детска градина ж.к.Струмско – 980м.
Очаквано трансгранично въздействие: Не се очаква трансгранично въздействие;
Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Няма да има
промени в обществената пътна инфраструктура (приложение 3).
Площадката е с изградени производствени сгради, складове и открити площи, с
ограничен достъп, с осигурена денонощна охрана и контролно-пропусквателен режим, с
изградена инфраструктура с покритие от бетон и асфалт.
Неакцизната зона ще бъде физически отделена от останалата част на производствената
площадка.
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
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителство:
Предложените методи за строителство са от стандартен тип. За изграждането на
постройките, използваните елементи на конструкцията ще бъдат заводски заготовки,
като на територията на обекта ще се извършва тяхното сглобяване и монтаж. На място
ще се изпълнят само фундаментите за сградата на КПП и ваната.
В процеса на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използвани и
влагани единствено материали и продукти, предлагани в търговската мрежа и
придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие. Необходимите
материали: бетон, кофраж, армировка, и др. ще се доставят от доставчици и бетонни
възли, разположени в близост до предприятието.
Дизеловото/бензиновото гориво, което ще се използва за строителната техника при
нейната работа, ще се зарежда извън производствената площадка.

По време на строителството няма да бъдат засегнати и/или използвани земните недра,
почвите, водите и биологичното разнообразие.

По време на експлоатация:
Ще се използва вода за питейни и битови нужди от мрежата на „ВиК“ ЕООД в
количество 110 m3/год..
Няма да се използва електро- и топлооенергия за производствени нужди.
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:
Не се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е
възможен контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране:
При изпълнението на инвестиционната мярка ще бъдат спазени изискванията на
законодателството по управление на отпадъци.
По време на строителството ще се образува отпадък с код и наименование 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03.
Код на отпадъка
17 05 04

Наименование на отпадъка

Количество, т

Почви и камъни, различни от
упоменатите в 17 05 03
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По време на експлоатацията ще се образуват следните отпадъци, които са включени в
действащото КР като вид и количества:
Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

02 07 99
15 01 04
15 01 07

Отпадъци, неупоменати другаде
Метални опаковки
Стъклени опаковки

Няма да има промяна в количествата на генерираните по време на експлоатацията
отпадъци, разрешени в действащото КР.

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.)

Потокът отпадъчни води, който се формира от технологичен или друг брак – (основно от
цеховете за РЕТ и стъклени бутилки), е разрешен в действащото КР № 477-H0/2013,
актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г., актуализирано с Решение № 477-Н0И0-А2/2016г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А3/2019г. С реализация на
инвестиционно предложение ще се обособи пункт, в който да се извършва дейността по
изливане на бракувана бира.
С реализация на ИП ще се генерират отпадъчни води от технологичен или друг брак в
размер на 500 m3/год., но това няма да доведе до увеличаване на разрешеното
максимално годишно количество на всички отпадъчни води от територията на
пивоварната:
Q макс.час: 62.5 m3/hl;
Q ср. ден: 1 370 m3/d;
Q ср. год: 500 050 m3/y;
Отпадъчните води от ваната за бракувана бира ще се отвеждат ПСОВ посредством
съществуващата площадкова канализационна система на „Карлсберг България“ АД,
площадка гр.Благоевград.
Няма да има промяна в количеството (дебита) на отпадъчните води, точките на заустване
и на мониторинг на отпадъчните води, изпускани от предприятието. Няма да има
увеличаване на вида, концентрацията и количеството на изпусканите вещества.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до генериране на нови
източници и потоци отпадъчни води и до промяна в схемата на вътрешнозаводската
канализационна система.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката
на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от 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)

Инвестиционното предложение не предвижда въвеждането в употреба на нови химични
вещества и смеси, различни от разрешените в действащото КР.
Предприятието не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или
висок рисков потенциал.

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)
Прилагам:
1. Генплан на инвестиционното предложение
2. Генплан на площадката преди актуализацията на КР през 2015г.
3. Схема с организация на движението на площадката
4. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение

Електронен носител - 1 бр.
5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез
лицензиран пощенски оператор.

Дата: ………………….

Уведомител: …………………………
(подпис)

