
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ- СОФИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

от "Прайм и Ко" ЕООД 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че "Прайм и Ко" ЕООД, има следното инвестиционно предложение: 

Преустройство на кафе - аперитив в 
микропредприятие за производство на пиво 

в гр. Ботевград, 



Производство на пианата мъст 
Производството на пивната мъст ще става с компактна варилна инсталация 200L при която 
варенето става в един съд, който комбинира варилен и филтрационен съд, като процеса има 
няколко етапа: 
1. Подгряване на вода и добавяне на смления малц във вътрешния филтрационен съд. 
2. Постепенно повишаване на температурата на водата и преминаване на малца през няколко 

температурни паузи 
3. След получаването на малтозния сироп отработения малц се изважда от съда заедно с 

вътрешният филтрационен съд 
4. Полученият малтозен сироп се вари в основния съд в продължение на час, като към него се 

добавя хмела. 
5. След варенето - получената пивна мъст се охлажда в същия съд с помощта на охладителна 

риза вградена в стената на съда. 
6. Охладената пивна мъст се прехвърля във ферментор и към нея се добавят дрождите. 
7. Отработения малц (малцови трици) се компостира в имот 73256.548.56 в землището на 

с.Трудовец, м.Бистрица като пренасянето му става в пластмасов контейнер, с пикап. 

Първична ферментация 
След внасянето на пивните дрожди във ферментора - пивната мъст преминава през първична 
ферментация в рамките на 4-7 дни. в затворени конични ферментори, без налягане (под водно 
въздушен клапан) с общ обем 500 L всеки (или около 400-450л пивна мъст). 

Вторична ферментация 
Вторичната ферментация ще става в танкове за избистряне (ВВТ) с работно налягане до 3 
атмосфери и обем 900L (за 800L пиво до миещата глава). 
Прехвърлянето на зеленото пиво от съдовете за първична ферментация в танка за вторична 
ферментация става с помпа одобрена за контакт с храни 

Пълнене на готовото пиво в кегове 
Пивото ще бъде разливано в кегове от неръждаема стомана, през брояч за течности различни от 
вода, монтиран съгласно указанията на Агенция Митници, с машина за миене и пълнене на 
кегове. 

Максималния производствен обем на предприятието зависи от броя на танковете и се определя 
от минималния срок за отлежаване на пивото, който срок няма да е по-малък от 30 дни . 
Производствените планове са за до 4 бр. варки седмично при 50 работни седмици годишно -
това прави максимален производствен обем от 40 000 литра пиво, или 400 HL годишно 
производство. 

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: 

Предложение ще се реализира в построена съгласно ЗУТ сграда, в индустриална зона. 

Пивото е "храна" по смисъла на Закона за Храните и производствения обект трябва да получи 
регистрация в БАБХ преди започване на произвадствената дейност. 

Пивото е акцизна стока и производствения обект трябва да получи регистрация като Акцизен 
Склад от ГА Митници преди започване на производствената дейност. 



Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в в сграда 05815.305.31.2 и обособена част от 
сграда 05815.305.31.1 в Индустриална зона Микроелектроника, гр. Ботевград 

Инвестиционния проект предвижда преустройство на в сграда 05815.305.31.2 от кафе аперитив в 
малко производствено предприятие за производство на пиво, което ще използва традиционна 
технология на пиво-производство, на партиден принцип, с дълго отлежаване на пивото преди 
продажба. 
Крайния продукт ще се предлага само като наливно пиво, в заведения партньори, без филтрация 
и без пастьоризация (т.нар. Жива Бира), в оборотни кегове или в кегове за еднократна употреба 

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 

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща и въведена в 
експлоатация сграда с обща площ от 40 кв.м., присъединена към електрическата, 
водопреностната и канализационната мрежа на община Ботевград, и не предполага изкопно 
насипни дейности. 

Преустройството включва изграждане на преградни стени по метода на сухото строителство, 
полагане на подови настилки и стенни облицовки с керамични плочки, изграждане на нови 
върешни водопроводна, електрическа и ОВ инсталации. 

При строителството не се очаква генериране на съществен строителен отпадък, а генерирания 
такъв - картонени опаковки от готови строителни смеси, изрезки от гипсокартон и фира от 
керамични плочки - ще бъдат транспортирани до сметището за строителни отпадъци в 
найлонови затворени чували, с пикап. 

След строително-ремонтните дейности по преустройството - технологичния процес за 
производство на пиво (в традиционния му вид) предполага няколко етапа: 

1. Доставка на малц и неговото съхраняване. 
2. Смилане на малца 
3. Производство на пивната мъст 
4. Първична ферментация 
5. Вторична ферментация 
6. Пълнене на готовото пиво в кегове 

Доставка на малц и неговото съхраняване. 
За производството ще се използва вносен малц пакетиран в чували по 25 кг, които са защитени 
срещу влага. В предприятието той ще се доставя ежеседмично. 
Смилане на малца 
Първия етап на същинското производство на пивото започва със смилането на малца. Малца се 
мели във валцова мелница непосредствено преди варната. 
Мелницата за малц е обособена в отделно помещение, с външен и вътрешен достъп, подходяща 

вентилация и отваряем прозорец със защита срещу гризачи и насекоми. 
В помещението с мелницата се съхранява малц само колкото е необходим за дневната варка. 



4. Местоположение: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в в сграда 05815.305.31.2 и обособена част от 
сграда 05815.305.31.1 в Индустриална зона Микроелектроника, гр. Ботевград 

Предложението на засяга обекти на културното наследство, защитени територии и и др. 

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

По време на строителството ще бъдат използвани незначителни количества вода и 
електричество - основно за забъркване на готови строителни смеси и зареждане на 
акумулаторни батерии или директно захранване на ръчни електроинструменти, както и за 
осветление на обекта. 

По време на експлоатация на обекта се предполага захранване на обекта с 24 kW трифазен ток 
от съществуващата инсталация. 

При максимален произвоствен капацитет - предприятиео ще ползва около 200 000 литра вода 
годишно - т.е. 200 мЗ/година, като около ЮОмЗ /годишно ще бъдат върнати в канализацията 
като отпадни води. 

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: 

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

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

9. Отпадъчни води: 

Производството на пиво е чиста технология и не застрашава по никакъв начин околната среда 
по отношение на почва, въздух и вода. 
Отпадъка който е възможно да се получи е: 

а) утайка от частиците хмел 
б) отработения малц (малцови трици) 

И двата отпадъка ще се събират във вана и впоследствие ще се компостират, като пренасянето 
им става в пластмасови контейнери, с пикап. 

в) отпадни води- получават се периодично от измиване на помещения , машини и 
резервоари. По данни от изследвания, отпадните води имат ХПК и БПК мнократно по-
ниски стойността от допустимите съгласно наредба №2на КСПС (Д.В. бр.72/12.09.78). 

Измиването и дезинфекцията се извършват кръгово (разтвора се върти в кръг по тръбопроводи и 
съоръжения) с централна измиваща CIP система, така че тази течност не представлява 
замърсител. 
При изплакване на съдовете в канала могат да попаднат също така и незначителни количества 
пиво, които ще се разредят с останалите отпадни води. 
Сифоните в помещенията са с решетки и утаителна част, които също задържат механични 
примеси. 
Производството не е свързано с вредни лъчения и емисии във въздуха. 
Поради малкият обем на производство с характер на домашно такова, при ферментацията се 
отделят количества въглероден диоксид и миризми, които по никакъв начин не пречат на 
околната среда и микроклимат. 



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

Поради малките обеми на съдовете и малкият обем на производство с характер на домашно 
такова, на обекта се предполагада се съхраняват несъществени количества от измиващи, 
почистващи и дезинфекциращи препарати. 

Предполага се и съхранение във външно монтиран метален шкаф на бутилки с въглероден 
двуокис - 2 бр. и азот - 1 бр. 

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


