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Изх. №ПД-250/01.07.2016г. 

 

 

До  

Каменица АД 

 

 

ОТНОСНО: Разширение на пивоварна Каменица, Северна индустриална зона, гр.Хасково.   

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-250/26.05.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

разширение на пивоварна Каменица, Северна индустриална зона, гр.Хасково, на основание 

чл.6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и 

доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Разширението на пивоварна Каменица, Северна индустриална зона, гр.Хасково, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Инвестиционното предложение предвижда разширение на пивоварна „Каменица”, Северна 

индустриална зона, гр. Хасково чрез изграждане на: производствена КЕН линия; склад за 

готова продукция и открит склад за амбалаж; централна площадка за отпадъци; склад за 

съхранение на празни кегове; складове за резервни части и химикали и административна 

част. Подобект „Производствена КЕН линия” включва изграждане на нова сграда между 

съществуващите такива и новопостроен склад за готова продукция, част от настоящето ИП, 

в която ще се разположи опаковъчна КЕН линия, санитарно-битови и спомагателни 

помещения. В сградата ще бъдат обособени работно помещение, лаборатория, стая за 

почивка на персонала, главно ел. табло, работилници и склад за етикети. В 

производственото помещение ще се монтира линията за бутилиране. Конструкцията на 

сградата ще бъде монолитна - стоманобетонна. Помещенията ще са разположени така, че да 

обслужват производствения процес. Общата застроена площ ще бъде 3700,74 м2. Подобект 

„Склад за готова продукция и открит склад за амбалаж” включва изграждането на нов склад 

за готова продукция, отворен навес за амбалаж, офисно помещение и открита площадка за 

складиране на празен амбалаж. Трите сгради ще бъдат едноетажни. Складът за готова 

продукция ще бъде със свързано застрояване към съществуващи постройки, а навеса и 

офисното помещение - свободно ниско застрояване. Конструкцията на склада за готова 

продукция ще е стоманобетонна, а навесът и офисът ще са от метална носеща конструкция. 

На откритата площадка ще бъдат обособени зона за складиране и зона за товаро-разтоварни 

работи. Функцията на строежа ще бъде за складиране и експедиция на готова продукция и 

складиране на празен амбалаж. Подобект „Централна площадка за отпадъци”: Строежът ще 

представлява площадка за съхранение на производствените отпадъци, състояща се от навес 

за контейнери и преси за отпадъци, спомагателен навес (за измиване на съдове) и открита 

площадка за маневриране на обслужващите превозни средства. Площадката за отпадъци ще 

граничи на изток с новопроектирана КЕН линия, на юг със сградата на цеха за бутилиране, 

на запад с ограда и път, на север с вътрешнозаводски път. Отпадъците ще се събират в 

контейнери и преси, разположени под навес със стоманена носеща конструкция. От юг ще 

се изпълни подпорна стена, като се осигурят две платформи за достъп на мотокари до 

контейнерите. Допълнително ще се изпълни малък навес със спомагателни функции- 

почистване и съхранение на празни кофи за разделно събиране на отпадъците. Подобект 



„Склад за съхранение на празни кегове” ще представлява сграда с метална конструкция. 

Подобект „складове за резервни части и химикали и административна част”: Проектът 

предвижда събаряне на сградата на съществуващия склад за съхранение на химикали, 

разположен в западната част на Пивоварната и изграждане на нова постройка, като заетата 

площ ще бъде аналогична. Целта е складовото помещение да бъде адаптирано и 

модернизирано, в съответствие всички изисквания за безопасно съхранение на химични 

вещества и препарати, в съответствие с българската нормативна уредба и противопожарна 

безопасност. Предвид размерите и геометрията на площадката и съобразявайки се със 

строително – технически и противопожарни норми се предлага решение с обособяване на 

две тела със самостоятелна конструкция и различна етажност: 

• Двуетажна част с монолитна конструкция - Обслужваща част с входно предверие, 

кафе и зала за заседание с обособен вход външен за заводската площадка; Складове и офис 

за външни търговци с обособен достъп отвън; Обслужващи помещения – сървър и архив; 

Складове за употребявани и нови резервни части; Битови помещения за персонала. 

• Едноетажно тяло със сглобяема метална конструкция. В едноетажната част ще бъдат 

съхранявани горива и химикали. Точният подвидов състав на съхраняваните вещества е 

идентичен с тези, използвани до сега на производствената площадка. 

ИП ще се реализира на производствената площадка на Пивоварна Хасково, за която има 

съществуващ и одобрен устройствен план за осъществяване на дейността по 

производството на пиво. Електрозахранването на настоящия обект ще бъде осъществено от 

съществуващ трафопост. Не са необходими други, свързани с основния предмет, 

спомагателни или поддържащи дейности, както и изграждане на нова техническа 

инфраструктура /пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др. Строителните 

отпадъци, получени при събарянето на стария склад и строителството на подобектите, 

предмет на ИП, се класифицират като неопасни и ще включват: бетон, тухли, плочки, 

порцеланови и керамични изделия ; желязо, стомана; дървесен материал, пластмаса; 

изкопни земни маси; изолационни материали. Част от хумусния слой от изкопните работи 

ще участва при благоустрояването и оформянето на зелените площи около строежа. 

Генерираните земни маси ще се използват за обратен насип. По време на експлоатацията на 

съоръженията, предмет на ИП, няма да се генерират отпадъци, различни по вид и 

количества от разрешените с действащото КР. Не се предвижда увеличение на капацитета 

на съхранение на употребяваните химични вещества и смеси в сравнение с настоящата 

ситуация. Ще бъдат спазени всички изисквания за безопасно съхранение на химични 

вещества и препарати. Всички материали, включително и класифицираните като “опасни” 

съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ще се 

съхраняват в съответствие с българската нормативна уредба за съхранение по групи, 

съвместимост и правилата по техника на безопасност и противопожарна безопасност. 

Операторът е извършил и документирал класификацията на предприятието в съответствие с 

изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Предприятието не се класифицира като 

предприятие с рисков потенциал. След приключване на настоящата процедура е 

необходимо да бъде подадена информация за планирана промяна съгласно приложение № 5 

към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

Пивоварна Каменица, Северна индустриална зона, гр.Хасково не попада в границите на 

защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 

защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000.  Най- близко разположена е защитена 

зона BG0001031 „Родопи Средни” приета с Решение на МС №661/16.10.2007г.  за опазване 

на природните местообитания. 

Посочените по–горе дейности свързани с разширение на пивоварна „Каменица”, Северна 

индустриална зона, гр. Хасково - изграждане на: производствена КЕН линия; склад за 

готова продукция и открит склад за амбалаж; централна площадка за отпадъци; склад за 



съхранение на празни кегове; складове за резервни части и химикали и административна 

част не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури 

по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


