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Изх. № ПД-107/07.04.2015г. 

 

До 

Каменица АД 

бул.Източен №65 

гр.Пловдив 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на нова производствена сграда за бутилиране на бира в метални 

опаковки в квартал 2 парцел II и III по план одобрен със заповед номер 989/1988г. и ПИ № 

77195.208.68, гр.Хасково. 

 

Уважаеми г-н Ниавро, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-107/10.03.2015г. на РИОСВ-Хасково за изграждане 

на нова производствена сграда за бутилиране на бира в метални опаковки в квартал 2 парцел II 

и III по план одобрен със заповед номер 989/1988г. и ПИ № 77195.208.68, 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: 

Изграждането на нова производствена сграда за бутилиране на бира в метални опаковки в 

квартал 2 парцел II и III по план одобрен със заповед номер 989/1988г. и ПИ № 77195.208.68, 

гр.Хасково, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, дейностите ще се извършва в ПИ 77195.208.68 на квартал 2 

парцел II и III по план одобрен със заповед номер 989/1988г. в гр.Хасково. Имотът е 

собствеността на Каменица АД доказващо се с нотариалени  актове: номер 175 том 14 рег. 4763 

дело 1629 от 05.062013г.;НА номер 155 том15 рег: 5019 дело2667 от 4.10.2011г.;НА номер 174 

том14 рег: 4784 дело 1628 от 05.06.2013г. Инвестиционното предложение включва изграждане 

на сграда с обща площ 3700 м2. Типа на сградата е сглобяем стоманобетон, бетонов под с 

специфично покритие отговарящо на изискванията за ХВП, стени PUR панели отговарящи на 

изискванията на ХВП както и на строителните норми на РБ, покрив високопрофилна ламарина 

с нужната топло и хидроизолация изолация. Линията с капацитет 13000 кена/ч, ще се 

демонтира от съществуващото място и ще се монтира в новата сграда, като се промени 

разположението и се предвиди монтаж на флашпастьоризатор с цел повишаване ефективността 

й. Бирата, която ще се бутилира на линията и ще се получава както и до сега от съществуващи 

съдове за отлежаване на филтрована бира по неръждаем тръбопровод. Всички пакетиращи 

материали ще се получават както и досега от склад за пакетиращи материали. Захранването с 

ток, вода, пара, СО2 ще се осъществява от същите места само ще се направят нови 

тръбопроводи без да има промяна на разходите. Ще има нова канализационна мрежа, която ще 

се изгради от нови висококачествени тръбопроводи и тя ще се зауства в съществуваща 

централна канализационна мрежа, която ще отвежда води за пречистване в пречиствателни 

станции, собственост на Каменица АД. Част от проекта, като подпроект е Централна площадка 

за отпадъци – площадката само ще оптимизира дейностите няма да има разширение или 

изменение на производствената с цел оптимизиране  дейностите по оползотворяване на 

отпадъците, съхранение на контейнери на едно място, намаление на риска при транспортиране 

на отпадъците от производството. Контейнерите за стъкло, хартия, метал, пластмасови 



отпадъци  както и централен контейнер за битови отпадъци ще са в една зона. За контейнерите 

ще се изгради и навес.  Дъждовните води от покривана сградата ще се отвеждат отделно и 

заустват в централна дъждовна канализация на Пивоварна Астика Каменица АД. Дъждовните 

води от централната площадка за отпадъци ще се заустят в канализацията и ще се пречистват от 

ПСОВ собственост на Каменица АД поради  високия риск от замърсяване. Проекта и 

подпроекта са спомагателни дейности към основната дейност на Пивоварна Астика част от 

Каменица АД. По отношение на основния и спомагателния подпроект няма да има нужда да се 

изграждат нови външни инфраструктурни проекти. Те ще се включат към съществуващите на 

площадката на Пивоварна Астика пътища, електрозахранване, ВиК. 

Имотите предмет на инвестиционното предложение  не попадат 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” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 

661/16.10.2007г. (приблизително 1300 м) 

Въз основа на всичко гореизложеното, няма основание да бъде провеждана процедура по реда 

на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

РИОСВ обръща внимание, че „Каменица“ АД, гр. Пловдив, като опертатор на комплексно 

разрешително и в изпълнение изискванията на чл. 125, ал. (1) т.1 от ЗООС е необходимо да 

информира ИАОС и МОСВ за изграждане на сграда за бутилиране на бира в метални опаковки 

( кенове), макар същата да не представлява промяна в работата на инсталацията за за 

производство на пиво, но същата ще се реализира в ПИ 77195.208.68, на квартал 2 парцел II и III 

по план одобрен със заповед номер 989/1988г. в гр.Хасково и в рамките на дейстащо 

комплексно разрешително  № 469-H0/2013г. 

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 
 


