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Относно: инвестиционно намерение 

Уважаема г-жо Директор, 

Приложено Ви изпращаме уведомление за инвестиционно намерение относно 
изграждане на цех за твърдофазна ферментация и монтиране на вакуум барабанен филтър. 

В съответствие с чл. 4 (2) на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда едновременно с информирането на РИОСВ и община 
Ботевград, информацията относно инвестиционното намерение е поставена на сайта на 
Биовет АД. 
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Пълен пощенски адрес. 

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39 

Телефон, факс и e-mail. 

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07, e-mail biovet@biovet.com 

Лице за контакти. 

Иван Златев 

тел. 0350 6 56 34 (395) 

e-mail: i_zlatev@biovet.com 

mailto:biovet@biovet.com
mailto:i_zlatev@biovet.com


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР 

Уведомяваме Ви, че Биовет АД възнамерява: 

- да изгради цех за твърдофазна ферментация. 

- да монтира вакуум барабанен филтър (ВБФ) 

Характеристика на инвестиционното предложение 

1. Резюме на предложението. 

1.1. Ще бъде изграден цех за твърдофазна ферментация. 

В цеха ще се произвеждат ензими, предназначени за употреба като фуражни добавки. 

Инвестиционното намерение ще бъде изпълнено на съществуваща площадка. Няма да бъде 
изграждана нова инфраструктура- пътища, водоснабдяване и канализация. 

На площадката ще бъдат изградени следните участъци: 

Ферментация и Изолиране. 

В тези участъци ще се извършват основните производствени процеси: 

Ферментация - извършва се чрез развитие на щам продуцента върху хранителна среда с 
растителен произход (например пшенични трици). 

Изолиране - процес, при който от ферментиралия субстрат се извлича синтезирания 
ензим. Включват следните етапи: екстракция с вода , избистряне чрез сепарация , 
микрофилтрация, ултрафилтрация и сушене. 

1.2. Монтиране на вакуум барабанен филтър (ВБФ). 

ВБФ ще се монтира в съществуващия участък за филтрация. И ще бъде алтернатива на 
наличния лентов филтър. ВБФ постига по- ниско съдържание на неразтворени вещества в 
отпадните води, което намалява замърсеността им. Поради тази причина за в бъдеще лентовия 
филтър ще се запази като студен резерв, а предимно ще се използва ВБФ. 

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; 
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив. 

2.1. Цех за твърдофазна ферментация 

Основните процеси са: Ферментация и Изолиране. 

Процесът ферментация включва следните дейности: 

° Подготовка и стерилизация на хранителна среда. 



° Посявка на чиста култура микроорганизми върху стерилна хранителна среда. 
0 Култивиране на микроорганизми /ферментация/ 

Ферментацията ще се извършва в специализирано оборудване включващо: 

ферментатори за дълбочинно култивиране на щам продуцента 

реактори за приготвяне на подхранващ разтвор 

° система за стерилна вода 

° силози за суровини 

система за стерилизация на суровините 

ферментатори за твърдофазна ферментация - в тях ще протича биосинтеза на целивите 
продукти. 

° реактори за екстракция 

На Приложение 1 е представена технологична блок схема на процеса. 

При подготовката на хранителната среда ще се използват продукти с растителен произход 
(пшенични трици, оризови трици, дървесно брашно и др.). Други суровини, които се използват 
при изготвянето на хранителната среда са дрождев екстракт, фосфорна киселина, мастни 
киселини и микроелементи. 

Щам продуцента култивиран при предходните етапи се посява върху субстрат с растителен 
произход (пшенични трици, оризови трици, дървесно брашно и др. ). По време на 
ферментацията субстрата се оросява с разтвор нутриенти. 

След прекратяване на ферментацията ще се получава смес от субстрат, микроорганизми, 
целевия продукт и неусвоени нутриенти. 

Тази смес ще бъде прехвърлена в съд с разбъркваща система (реактор за екстракция) и 
суспендирана във вода, при което целевия продукт преминава във водната фаза. С това започва 
процеса Изолиране. Изолирането се състои от няколко етапа на филлтрация, чрез които се 
отделя леката фаза съдържаща целевия продукт. Тези етапи протичат в следната 
последователност. 

Филтрация на филтър преса- на този етап се отделя основно хранителния субстрат ( трици) с 
адсорбирани върху него хранителни вещества и микроорганизми и е идентичен с филтрацията 
извършвана на съществуващата площадка. 

Следващите етапи на филтрация са: 

Сепарация - извършва се с цел избистряне 

Микрофилтрация - 0.4 цш 

Ултрафилтрация - 5 Ш а 

Сепарация 

Дълбочинна филтрация - 0.2 ц т 

Ултрафилтрация - 5 кБа 

Дълбочинна филтрация - 0.5 ц т 



Дълбочинна филтрация - 0.2 цш 

След приключване на процесите на филтрация се получава ензимен концентрат. 

Инвестиционното намерение ще бъде изпълнено на съществуваща площадка в съществуваща 
сграда. Няма бъде изграждана нова инфраструктура- пътища, водоснабдяване и канализация. 

2.2. Вакуум барабанен филтър (ВБФ) 

Монтирането на ВБФ не променя съществуващата технологична схема и се явява замяна на 
съществуващото съоръжение за филтрация (лентов филтър) с по- ефикасно съоръжение. 
Лентовият филтър няма да бъде демонтиран и ще се запази като студен резерв. Ще се 
експлоатира в случаи на наложителни ремонти на ВБФ. 

Капацитета на ВБФ е около 20-30 т3/ден. 

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

Инвестиционното предложение ще се осъществи на производствената площадка на 
Биовет в град Ботевград, ул. Индустриална 1, имот с идентификатор 05815.303.27, по 
кадастралната карта на гр. Ботевград. 

4. Местоположение на площадката. 

Площадката ще се намира върху имот с идентификатор 05815.303.27, по кадастралната карта на 
гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София. Приложение скица на имота (Приложение 2). 

На ген план на площадката (Приложение 3) е представено местоположението на цеха за 
твърдофазна ферментация. 

На Приложение 4 е представено разположението на съоръженията в цеха за твърдофазна 
ферментация. 

Площадката на която ще се осъществи инвестиционното намерение е съществуваща 
промишлена площадка, която не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 
2000" и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

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

По време на строителството ще се ползват: строителни и инертни материали и вода. 

По време на експлоатацията ще се използва вода доставяна от ВиК оператор. 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. 

Инвестиционното намерение не е свързано с нови точкови източници на емисии в атмосферата 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране. 



По време на строителството - строителни отпадъци 

По време на експлоатацията ще се образуват отпадъци от опаковки и производствен отпадък 
представляващ остатък от хранителния субстрат. 

8. Очаквани количества и тип отпадъчни води, предвиден начин на тяхното третиране. 

Отпадни води ще се формират по време на работа и при почистване. Основното количество 
отпадни води ще се формират от процесите на филтрация. Процеса е периодичен и 
максималните дневни количества отпадни води ще са не повече от 60 тЗ/ден. 

Средно месечно не се очаква увеличение на дебита към ГПСОВ. Не се очаква промяна в 
показателите на отпадните води. 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/ съоръжението: 

На площадката за производство на ензими няма да се съхраняват и употребяват вещества с 
категории на опасност посочени в Приложение 3 на ЗООС. 

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда 
на глава шеста от ЗООС. 

Прилагам: 

1. Скица на имота на площадката за цеха за твърдофазна ферментация 

2. Ген план с разположението на съоръженията в цеха за твърдофазна ферментация 

3. Копие на писмо до община Ботевград 

Дата: 10.05.19 г Уведомител: 

Изпълнителен директо 



Приложение 1 

Технологични блок схеми на извършваните производствени дейности 
в цеха за твърдофазна ферментация 

Ферментация 

I 
т _ 

Екстракт (воден 
разтвор) 


