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I.   Информация за контакт с възложителя: 

     1.   Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

 

Биовет АД, Пещера, ул."Петър Раков"№ 39, БУЛСТАТ 112029879 

 

     2.   Пълен пощенски адрес. 

 

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39 

 

     3.   Телефон, факс и e-mail. 

 

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

 

     4.   Лице за контакти. 

 

Иван Златев     

 

II.   Резюме на инвестиционното предложение: 

     1.   Характеристики на инвестиционното предложение. 

 

a) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 
 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 в съществуваща 

сграда. Няма да бъде изграждана нова инфраструктура- пътища, водоснабдяване и канализация. 

В цеха ще бъдат обособени 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 ферментирания 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. 

 

mailto:biovet@biovet.com
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

 

Инвестиционното предложение  ще се осъществи на  производствената площадка 

на Биовет в град Ботевград. 

Инвестиционното предложение не е свързано с други съществуващи и/ или 

одобрени инвестиционни предложения. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 

По време на експлоатацията ще се използва вода. 

Биовет има сключен договор с ВиК – София (Приложение 5).  

 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране 

 

По време на експлоатацията ще се образуват  отпадъци от опаковки – хартиени и 

пластмасови. 

 

15 01 02 Пластмасови опаковки – в количество 8 тона на година 

 

 

 Отпадъците ще бъдат събирани разделно. 

 Отпадъците ще бъдат предавани за оползотворяване на инсталации 

притежаващи разрешително за дейности със съответните отпадъци. 

 На площадката няма да се извършва третиране на отпадъци. 

 

 д) отпадъчни води; 

  

Отпадъчни води ще се формират при измиване на инсталацията. Очаква се 

измиване на инсталацията да не се извършва по- често от веднъж месечно. За измиване 

на инсталацията средния разход на вода е около 10 м3.  

В отпадните води образувани при измиване на оборудването и помещенията се 

съдържат неразтворени вещества с органичен произход (остатъци от суровини и 

изсушена биомаса). Показателите, които се повлияват от съдържащите се в отпадните 

води вещества са ХПК, БПК, азот, фосфор и неразтворени вещества. 

Средно месечно не се очаква увеличение на количеството отпадни води.   Не се 

очаква промяна в показателите на отпадните води. 

 

е) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;  

 

Инвестиционното намерение  не е свързано с емисии в атмосферата и емисии на 

шум. 

Отпадъчните води за заустват към ГПСОВ. Количеството и замърсеността на 

отпадъчните води няма да се увеличат. 

 

  ж) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
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предложение;  

Площадката не се класифицира като предприятие/ съоръжение с висок/нисък 

рисков потенциал. 

Възникване на евентуален пожар ще се ограничи в гранците на площадката.  

 

  з) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

Инвестиционното намерение  не е свързано с емисии в атмосферата и емисии на 

шум. 

 

2.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството 

Адреса на площадката върху, която ще се реализира инвестиционното намерение е 

гр. Ботевград, ул. Индустриална 1.  

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. Оборудването ще бъде разположено в съществуваща 

сграда. Не е необходима друга площ за извършване на строителните работи. 

Местоположението на площадката не попада в границите на защитени зони от 

мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. 

3.   Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС 

  

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. 

◦ 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 

apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Par1_Pt12&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Par1_Pt12&Type=201/
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◦ 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  μm 

Ултрафилтрация – 5 kDa 

Дълбочинна филтрация - 0.2  μm 

 

На Приложение 4 е представено разположението на съоръженията в цеха за 

твърдофазна ферментация. 

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 
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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 m3/ден. 

  

4.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

Инвестиционното намерение ще бъде изпълнено на съществуваща  площадка. 

Няма да се изгражда нова инфраструктура.   

5.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване 

Строителна дейност и монтажни работи- 4 месеца. 

Експлоатацията ще продължи докато съществува производствена необходимост. 

След прекратяване на експлоатацията оборудването ще бъде почистено и 

демонтирано. Сградата ще бъде преустроена в съответствие с новото и предназначение. 

 

6.   Предлагани методи за строителство 

 

Сградата е съществуваща. Строителните дейности ще бъдат свързани с направа 

на фундаменти за оборудването, изграждане на преградни стени в сградата за 

обособяване на отделните участъци, монтиране на врати и прозорци, саниране на 

фасади. 

 

7.   Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

 

Твърдофазната ферментация е алтернатива на дълбочинната. При някои щам 

продуценти тази технология е по – продуктивна. Енергийните разходи са по- ниски. 

Товара на отпадните води е по – малък.  

Твърдофазната ферментация ще даде възможност да се разшири продуктовото 

портфолио. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи  на здравна 

защита и отстоянията до тях 

  

Имота върху, който ще се реализира инвестиционното намерение се намират 

извън в регулацията на град Ботевград. Не се намират в близост до елементи на 

Националната екологична мрежа. 

Най- близко разположената жилищна зона се намира на 100 м от сградата, в 

която ще се реализира инвестиционното намерение. 
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9.   Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение 

  

  Площадката граничи с: 

юг –   УПИ ХХХVІІІ- 2356 и УПИ ХХХVІІ- 2356 кв. 199 по плана на гр. 

Ботевград, за производствена и складова дейност 

изток – УПИ ХХХVІ- 2356 и УПИ ХХХV- 2356 кв. 199 по плана на гр. Ботевград, 

за производствена и складова дейност 

запад – общински път с осеви точки 496-952, през пътя с жилищна зона 

север – общински път с осеви точки 496-949, УПИ ХХХІІІ- 2356 и УПИ І- 2356 кв. 

199 по плана на гр. Ботевград, за производствена и складова дейност 

 

       

10.  Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; 

Национална екологична мрежа 

 

Местоположението на инвестиционното предложение не е в близост до  

чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди и др. 

Няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.  

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство) 

Няма да се добиват строителни материали. Захранването с вода ще бъде от 

съществуващата водоснабдителна мрежа на площадката. Електрозахранването ще е от 

съществуващата електро-разпределителна мрежа на площадката. 

 

12.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение 

Не са необходими други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

   

III.   Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат 

под внимание и по- конкретно: 

     1.   съществуващо и одобрено земеползване; 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да въздейства върху 
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земеползването. Всички елементи на инвестиционното намерение се реализират на 

терен с трайно ползване за производствена и складова дейност. 

 

Площадката граничи с: 

юг –   УПИ ХХХVІІІ- 2356 и УПИ ХХХVІІ- 2356 кв. 199 по плана на гр. 

Ботевград, за производствена и складова дейност 

изток – УПИ ХХХVІ- 2356 и УПИ ХХХV- 2356 кв. 199 по плана на гр. Ботевград, 

за производствена и складова дейност 

запад – общински път с осеви точки 496-952, през пътя с жилищна зона 

север – общински път с осеви точки 496-949, УПИ ХХХІІІ- 2356 и УПИ І- 2356 кв. 

199 по плана на гр. Ботевград, за производствена и складова дейност 

 

Инвестиционното предложение не засяга други ползватели на земи. 

     2.   мочурища, крайречни области, речни устия; 

Инвестиционното предложение не засяга мочурища, крайречни области или речни 

устия. 

     3.   крайбрежни зони и морска околна среда; 

Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда. 

     4.   планински и горски райони; 

Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони. 

     5.   защитени със закон територии 

Местоположението на площадката не попада в границите на  защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.  

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;  
Инвестиционното предложение не е свързано с промени в ландшафта и въздействие 

върху обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита 

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони и обекти със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита 

 

IV.   Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 
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климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии 

  

 С изпълнението на инвестиционното предложение ще се увеличат материалните 

активи на предприятието. 

 Инвестиционното намерение няма да оказва въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух и шумовото натоварване на околната среда. 

 Въздействието върху повърхностните води не се променя. 

 Изпълнението на инвестиционното намерение няма да има въздействие върху 

почвите, земните недра, ладшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите 

елементи и защитените територии. 

 2.  Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близостдо инвестиционното предложение. 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да въздейства върху елементи 

от националната екологична мрежа. 

 

 3.  Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/ или бедствия 

Площадката на която ще се реализира инвестиционното намерение не се 

класифицира като съоръжение с риск от възникване на големи аварии.  

Риск от наводнение не съществува.  

При силни земетресения е възможно да настъпят разрушения на сгради и 

разсипване на суровини и продукти. Съхраняваните и използваните суровини са 

предимно насипни поради, което лесно могат да бъдат събрани.  

Отпадните води се изпускат към ГПСОВ, поради което ще бъде минимизирано 

въздействието на водите от пожарогасене при евентуално възникване на пожар. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно) 

Инсталациите ще  въздействат непряко върху повърхностните води. 

Изпускането на замърсители с отпадните води и във въздуха е целогодишно, но 

не е постоянно. 

Въздействие върху подземни води и почви не се очаква. 

 

 5. Степен и пространствен обхват на въздействието- географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, 

брой на населението, което вероятно ще бъде засегнато и др.) 

Емисиите в повърхностните води не са свързани с пряко въздействие върху 

населението. 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до увеличаване на 

шумовото натоварване в чувствителните зони. Не се очаква генерирането на вибрации. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

Въздействието върху повърхностните води е постоянно. Промишлено замърсените 

води се заустват към ГПСОВ.  

При работа на инсталациите ще се образуват отпадъци от опаковки. 
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Реализацията на инвестиционното намерение няма да има въздействие върху 

качеството на атмосферния въздух, подземните води и почвите.  

Всички предвидени дейности ще се извършват върху съществуваща промишлена 

площадка. 

Пътищата към инсталациите и местата за товаро разтоварни дейности са с 

асфалтова или бетонна настилка. 

От производствената дейност няма да се отделят отпадъци изискващи, създаването 

на депа. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието 

Въздействието върху повърхностните води е постоянно. При прекратяване на 

дейността ще бъде прекратено и въздействието. 

8.  Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/ или одобрени 

инвестиционни предложения 

Инвестиционното намерение няма да промени въздействието на предприятието. 

Инсталацията за твърдофазна ферментация е алтернатива на дълбочинната 

ферментация. Отпадъчните води се формират при обработката на продукта от 

ферментацията. Капацитета на съоръженията за обработка не се променя. 

Ще се увеличи количеството отпадъци от опаковки. 

9.  Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

Разделното събиране на отпадъците от опаковки прави възможно предаването им за 

оползотворяване.  

10. Трансграничен характер на въздействието 

Въздействието няма трансграничен характер. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве 

 

При разпиляване на суровини и междинни продукти няма да се допуска 

попадането им в канализацията. Формираният отпадък ще бъде предаван за 

обезвреждане/ оползотворяване на инсталации притежаващи разрешително за дейности 

със съответния отпадък.  

На площадката ще бъдат разположени пожарни хидранти и пожарогасители. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение 

 

 До момента в Биовет АД не са постъпили въпроси, предложения или възражения 

към настоящето инвестиционно намерение. 

 

 

 

 Дата:        Изготвил: 

 05.01.21 г.               РНЕ: ......................... 

                  /Ив. Златев/ 


