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1. УВОД. 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

Инсталация за производство на пиво, Пивоварна Шумен при „КАРЛСБЕРГ 

БЪЛГАРИЯ“ Д, гр. София 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

гр. Шумен, 9700, ул. „Раковски“ № 115 

Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. 

Дата на подписване на КР 

04.11.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

22.11.2013 г. 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София 

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 10, етаж 4, 

1766 София, България, телефон: + 359 2 44 01 360, Факс: + 359 2 44 01 388, е-mail: 

office@carlsberg.bg 

Лице за контакти 

Специалист „Здраве, безопасност и околна среда“: Светлана Димитрова 

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 

гр. Шумен, 9700, ул. „Раковски“ № 115, телефон за контакти: +359 886 703 577, е-mail: 

svetlana.dimitrova@carlsberg.bg 

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

Преди повече от 130 години люлка на бирената цивилизация в България става Шумен. 

Началото на „Шуменско пиво“ е поставено след това от унгарските имигранти, най-известният 
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сред които е Лайош Кошут. Бирената фабрика е построена в Шумен през 1882 г. от 7 

предприемчиви шуменски търговци и чешкия майстор-пивовар Франц Милде. Майсторът 

пристига в града през септември 1882 г. и само 1 месец по-късно - на 26 октомври, основава 

"Българско пивоварно дружество". Целта му е варене и продажба на пиво на едро и дребно. 

През целия период на зараждане на българската пивоварна промишленост "Шуменско пиво" 

играе лидерска роля и определя тенденциите в развитието на пивоварството в България. Това 

е първата пивоварна в България. 

Управата на дружеството избрала местността „Кьошковете” и там през ноември 1882 г. 

бил поставен основният камък на фабриката. Строежът започнал по скица, начертана от Фр. 

Милде. В края на януари 1883 г. сградата на фабриката била завършена. Производството на 

пиво започнало в твърде скромни размери. На първо време фабриката разполагала с казан от 

1000 л., 5 ферментационни каци по 2000 л. и 22 бъчви за отлежаване на пивото по 1000 л. 

новото производство си пробивало път и през следващата година дружеството закупило още 

един казан от 2000 л. работата се разраствала все повече и през 1987 г. бил доставен нов казан 

от 4000 л. Още същата година били закупени и четвърти казан от 7500 л., парни машини и 

други съоръжения. 
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Първото накисване на ечемик за производство на малц станало на 31 януари 1883 г., а 

първата варка била завършена на 1 март. За седем месеца фабриката произвела 896 хектолитра 

бира. Бирата била пусната в продажба на 1 април 1883 г. 

В България през 1881 г. е поставено началото на българското пивопроизводство от бира 

Каменица в Пловдив (в границите на Източна Румелия, част от Османската империя), но като 

цех за производство на бира, докато първата фабрика за бира е създадена в Шумен през 1882 

г. 

През 2002 г. датската пивоварна група „КАРЛСБЕРГ БРЮЪРИЗ“ придобива от 

„ФЕРОАЛ“, Турция 59,4% от акциите на пивоварната. През следващата година датчаните 

увеличават дела си в „ШУМЕНСКО ПИВО“ АД с 29,6% до 89% от капитала на дружеството. 

Освен шуменската пивоварна портфолиото на „КАРЛСБЕРГ“ включва и 98% от „ПИРИНСКО 

ПИВО“. 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД е акционерно дружество вписано в регистъра за 

търговски дружества под № 82850, том 1003, стр. 122 под ф.д. № 3346/2004 г. с предмет на 

дейност „Производство на малц, пиво; селскостопанска продукция; животновъдство и 

търговия с тази продукция; търговска и транспортна дейност в страната и чужбина, 

посредническа, комисионна дейност в страната и чужбина, а също така всичко незабранено от 

българското законодателство.“ 

Към настоящия момент „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД е най-бързо развиващата се 

компания в сектор пивопроизводство в България. За последните 5 години тя успя да удвои 

пазарния дял, бизнеса и обемите си. През 2008 г. положителното развитие на компанията 

продължава, като тя няколко пъти заема и първо място по пазарен дял в страната. За 2008 г. 

компанията достигна 27% дял от пазара на пивопроизводство в България и запази този темп 

на развитие и през 2009 г. в условия на свиващ се бирен пазар у нас поради обективни 

икономически причини. „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД зае втората позиция на българския 

бирен пазар за 2010 г., въпреки трудните икономически условия и отрицателния ръст на 

местния пазар на бира. Компанията успя да постигне ръст от 4% и постигна пазарен дял от 

28%, което представлява увеличение от 2% спрямо 2009. „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД е 

единствената бирена компания в страната, която продължи да расте през 2010 г., а през 

първите два месеца на 2011 г. вече е на лидерското първо място на бирения пазар у нас. 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД се състои от два основни завода – Шуменско пиво в 

град Шумен и Пиринско пиво в град Благоевград,  заедно с две логистични депа в градовете 

София и Шумен - станали част от портфолиото на компанията през 2002 г. и централен 

административен офис в град София. Настоящата разработка се отнася до производствената 

площадка в гр. Шумен - „Пивоварна Шумен“. 

На територията на производствената площадка на Пивоварна Шумен са разположени и 

се експлоатират следните инсталации: 

1. Инсталация за пивопроизводство - инсталация попадаща в обхвата на Приложение № 4 

на ЗООС. 
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В пивопроизводството традиционно се счита, че се влагат  продукти за производство 

на светло пиво - Pilsner малц и Munich малц и др. Това е алкохолна напитка, получена от малц, 

ечемик, със или без други немалцувани житни зърна, вода, аромати, захар и хмел. 

Производствения процес включва три основни етапа: 

• Смилане / производство на пивна мъст; 

• Ферментация; 

• Матуризация / охлаждане; 

• Филтрация. 

Съхранението на основните суровини предхожда производствения процес и по 

същество се изразява в процеси на почистване и съхранение на необходимото количество на 

малц, ечемик и др. Като основни суровини за производствения процес в „Пивоварна Шумен“ 

се използват малц (видове), ечемик, хмел и царевичен грис. Описаните основни суровини се 

съхраняват в силозно стопанство (12 бр. силози). Принципно процеса на съхранение е разделен 

на две секции. Първата се състои от разтоварването на продукта в насипно състояние, неговото 

пренасяне и почистване с последващо съхранение в силози. Втората обхваща процесите на 

подаване на суровините от складовите силози към пивопроизводството. Отделните етапи са 

източници на прахови емисии, в следствие абразия на суровините. Тези емисии са уловени във 

филтърни системи. 

Транспортирането на суровините от силозното стопанство до инсталацията за 

пивопроизводство се извършва чрез затворена, механична транспортна система - 

автоматизиран редлер производство на немската фирма Künzel Maschinenbau GmbH. Преди 

постъпването им към процеса на смилане те преминават през очистващи съоръжения - 

камъкоотделител и сламопочистващо съоръжение. Отстраняване на чужди тела намалява 

риска от експлозии на образувания прах и удължава срока на експлоатация на системите и 

технологичните звена. 

1.1. Смилане / производство на пивна мъст 

 Основни технологични процеси в този етап от пивопроизводството са смилане, 

смесване (майшуване), цедене (филтрация), варене на пивната мъст, отделяне на утайки и 

охлаждане. 

• Смилане на основните суровини. 

Производството на всеки вид пиво започва с дозиране на необходимото количество  

основни суровини, дозиране във везна и постъпването им в приемния бункер на мелницата. За 

да се получи възможно най-бързо и ефективно използване на веществата в суровините, те 

трябва първо да бъдат смлени, преди да се смесят с вода. Смилането преди употреба има за 

цел да наруши целостта на  ендосперма на зърното. Смилането на основните суровини се 

извършва в мелница за мокро мелене на „Huppman“. Добавянето на вода и този начин на 

мелене е с цел люспите да придобият гъвкавост и да останат почти непокътнати. След 

смилането, мливото е подготвено да произвежда ферментиращ субстрат необходим за 

ферментацията. 
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• Смесване (майшуване). 

Подготвените суровини се подават към 2 бр. смесителни съдове наречени майшове 

(смесител 1 и смесител 2). Смесителите представляват затворени съдове снабдени с 

пропелерни бъркалки и парови ризи за подгряване на сместа. Целта на смесването е да се 

гарантира висок добив на екстракт (на възможно най-високо качество) от малцовото мливо и 

помощни суровини чрез екстракция в пивоварната вода. Някои видове протеини и нишесте са 

неразтворими във вода. По време на смесването (майшуването), протеините и нишестето се 

разграждат от ензими, естествено образувани в зърното по време на процеса. Протеазите 

хидролизират протеините пептиди и други по-малко сложни азотни съединения и пептидази 

впоследствие разграждат пептидите на аминокиселини с оптимална температура 45 - 50°C. 

Амилаза ензимна система разгражда скорбялата на глюкоза, малтоза и декстрин с оптимални 

температури за производството на малтоза 62 - 65°C и озахаряване при температура 70 - 75°C. 

Фактори като температурата, рН и продължителността на времето на смесването трябва да се 

контролира внимателно за да се получи оптимално извличане. 

Вида и количеството на вложените в технологичния процес суровини се определя от 

вида на произвежданото пиво, като за целта се спазват определените рецептурни дози. 

Майшуването представлява процес на разбъркване на суровините и вода при определена 

температура (45о - 80оС) за определено технологично време. Обикновено процеса преминава 

на етапи с определена продължителност и точно определена температура за всеки един етап. 

В зависимост от начина, по който се повиши температурата, смесителните процеси 

(майшуването) се класифицират в два вида: 

- Инфузионно смесване - цялата смес се загрява на етапи с подходящи почивки до 

достигане на крайната температура; 

- Декокционно смесване - температурата в сместа се повишава чрез отделяне и 

варене на част от нея. При връщането на тази част обратно в останалата, 

температурата на общата смес се увеличава до следващото по-високо 

температурно ниво. 

Като добавки за допълнителен източник на въглехидрати могат да се използват 

например царевичен грис, ечемик, ориз, или към варката - захароза или глюкоза / малтоза 

сироп. Към настоящия момент от изброените добавки се използва царевичен грис и ечемик. 

Сместа се задържа за достатъчно дълъг период, за да се даде възможност на ензимите, 

намиращи се в малцов ечемик да се образуват захари. След завършване на процеса двата 

майша се смесват и така получената смес се подава за филтруване във цедилна каца (филтърна 

каца). 

• Цедене (филтрация). 

По време на смесването (майшуването), необходимите вещества в малца и помощните 

суровини са разбити и са разтворени във водата. В допълнение към разтворения материал 

(въглехидрати и протеини с различна сложност) суспензията съдържа също неразтворени 

вещества (остатъци от мливото). Основната цел на филтруването е да се извлече получения 

при майшуването екстракт. При подаването на сместа в цедилната каца първо се извършва 

отцеждане на т.н. сладка пивна мъст. Отделените от зърната люспи се използва като филтърно 
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легло за отделяне на екстракта от остатъците от мливото. След това, с цел извличане на 

наличните остатъци от екстракт, се извършва впръскване на мливото с промивни води на дози. 

Температурата на пивната мъст по време филтрацията е около 75 - 78°C. Извлечената сладка 

пивна мъст и промивни води се смесват в буферен съд, а последните дози промивни води, 

които не съдържат качествен екстракт, се подават за нуждите на следващ процес. Останалата 

суспензия в цедилната каца е отпадъчен продукт - малцови трици, които се използват като 

фураж. 

• Варене на пивната мъст. 

От буферния съд пивната мъст се доставя до варилния съд (варка). Преди постъпването 

във варилния пивна мъст се подгрява чрез топлообменник захранван с енергия от остатъчната 

топлина на варилния процес. Пивната мъст се вари до 1 час във варилна каца заедно с хмел 

или екстракти от хмел, които отделят аромати и горчиви вещества. Основна цел на процеса е 

разкъсване на молекулните вериги на сложните захари и образуването на прости. Процеса 

протича с продължителност 1 h при температура на кипене с интензивност 5 - 8% изпаряване 

на от обема на пивната мъст на час. Други цел на процеса на варене са: 

- инактивация на всички ензими с цел предотвратяване на разграждането на 

протеини и нишесте по време на ферментацията; 

- стерилизация на пивната мъст 

- концентрация; 

- нестабилните колоидни протеини се пресичат ще могат да се отделят като 

утайки; 

- нежеланите ароматни компоненти се изпаряват; 

• Отделяне на утайки и охлаждане. 

След приключване на варенето горещата пивна мъст се прехвърля във съоръжение за 

отделяне на утайки - Вирпоол. Подаването на пивната мъст в съда става тангенциално, като 

полученото завихряне способства за отделянето и утаяването на грубите утайки - с високо 

съдържание на протеини. Вторични сили на частиците ги карат да мигрират и се натрупват в 

конус в центъра на дъното на съда. Така отделените утайки се подават обратно в цедилната 

каца и се използват при процеса на филтрация. 

Избистрената пивна мъст се охлажда и се аерира със стерилен въздух. Аерира и 

охлаждането се извършва с цел да се създаде оптимална среда за развитието на добавените 

дрожди преди ферментация. 

1.2. Ферментация 

 В процеса на ферментация се използват конкретни щамове дрожди, типични за 

производство на бира. Добавянето на кислород е необходимо за да се стимулира 

размножаването и развитието на дрождите, които предизвикват ефективна ферментация на 

пивната мъст. Метаболизма на дрождите се променя и от дишане се започвана алкохолна 

ферментация - въглехидратните молекули, съдържащи се в пивната мъст се използват за 

синтез на етанол и въглероден диоксид. Също така се образуват и голям брой различни 
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съединения, като висши алкохоли, естери, алдехиди и др., влияещи върху аромата и вкуса на 

пивото. 

 Охладената и аерирана пивна мъст постъпва в ЦКТ (цилиндрично-коничен танк). На 

производствената площадка са разположени 14 бр. ЦКТ. Всяко ЦКТ събира 5 варки, всяка с 

обем 450 hl. С първите 450 hl се дозира нужното количество дрожди от съдовете за съхранение, 

когато състоянието на генерацията дрожди, намираща се в тях, позволява използването им. 

Съхранението на дрождите в тези съдове се извършва при температура 2ºС за не повече от 7 

дни за цялото ЦКТ. Ферментацията се провежда при определена температура и налягане на 

ЦКТ. Необходимата температура се осигурява чрез охлаждаща система на танковете. Като 

охлаждащ агент се използва етилен гликол. 

В прилаганата технология се използват дрожди от групата на „долна“ ферментация - 

след края на процеса дрождите се установяват в долната част на танка. 

Като страничен продукт от ферментацията се образува въглероден диоксид (СО2). 

Съпътстващи дейности към този етап от пивопроизводството са третирането на дрожди 

и улавянето и съхранението на въглероден диоксид (СО2). 

• Третиране на дрожди. 

Дейността включва следните процеси: 

- Размножаване на дрожди, т.е. производството на нова мая; 

- Внасяне на дрожди в пивната мъст; 

- Охлаждане на съхраняваните култури чрез топлообменник; 

- Почистване на културите с използване на киселинни разтвори - измиване; 

- Съхранение на произведената мая; 

- Съхранение и освобождаване от излишъка на дрожди. Излишък се формира от 

процеса на ферментация или от утайки от съдовете за съхранение. Те се предават 

на фирми за по-нататъшна обработка, или се използват като фураж за животни. 

- Възстановяване на излишни дрожди от пивото. 

1.3. Матуризация / охлаждане 

 Когато така наречените основна ферментация е приключила следва процеса на 

матуриазация или зреене. Получения продукт е т.н. „зелена бира“. Този процес протича при 

постоянна ниска температура. Основни цели на този етап са: 

• Утаяване на мая и други утайки; 

• Съзряване и развитие на пълен вкус; 

• Насищане с CO2 

Утаените дрожди (маята) се извежда от танковете и се съхранява в съдове за мая. Една 

част от нея се използва за следваща партида, а останалата част се обезвреждат и се счита за 

страничен продукт. Дрождите разлага някои нежелателни съставки на зелената бира. Тя е 

обогатена с въглероден диоксид, остатъчни екстракти от ферментацията, мая и други утайки. 
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1.4. Филтрация 

Преди процеса на филтрация се извършва блендиране на пивото - добавяне на 

деаерирана вода с цел достигане на необходимата концентрация на екстракт. 

Пивото постъпва за филтрация в диатомитен свещов филтър (филтър с кизелгур). Целта 

на филтрацията е да се постигне определено ниво на бистрота на пивото и да се получи 

продукт отговарящ на изискванията от спецификация за краен продукт. За да се предотврати 

"запушване" на филтъра и да се постигне достатъчно голяма филтърна площ, се извършва 

непрекъснато дозиране на кизелгур в нефилтрирана бира, като по този начин се извършва 

постоянно увеличаване на дълбочината на филтъра. Отработения кизелгур може да се 

използва в селското стопанство, като строителен материал или може също така да бъде 

преработен в други продукти. 

При необходимост се извършва карбонизиране на продукта - добавяне на уловения при 

ферментацията СО2. Пивото минава през trap-филтри с диаметър на порите 1µm за 

отстраняване на всички увлечени частици от предходни процеси. 

Пиво се зарежда в 7 бр. танкове за успокояване на филтрираното пиво (bright beer tanks 

- ВВТ). След изтичане на технологичното време за успокояване на пивото то е готово за 

бутилиране и пускане на пазара. 

1.5. Cleaning in Place (CIP) 

Поради факта, че резултата от производствената дейност е хранителен продукт е важно 

цялото технологично оборудване и тръбни съединения да се поддържат чисти и 

дезинфекцирани. 

Почистването се извършва с помощта на СIP инсталация, чрез която почистващите 

препарати се разпространяват върху вътрешната повърхност на резервоарите и съоръженията. 

Дезинфекция се извършва в комбинация от висока температура, почистващи препарати и 

дезинфектанти. Като почистващи агенти се използват ниско концентрирани водни разтвори 

на NaOH и киселинен препарат за дезинфекция (Trimeta DUO). Почистване и дезинфекция на 

оборудването на пивоварната значителен консуматор на енергия, вода, почистващи препарати 

и дезинфектанти. Няколко единици CIP обикновено са необходими с цел да обхване всички 

области на процеса в пивоварната. 

Последователността на третиране на инсталацията обикновено е в следния ред: 

• Впръскване на вода; 

• Впръскване на 2 % разтвор на NaOH; 

• Впръскване/изплакване с вода; 

• Дезинфекциране с дезинфектиращ разтвор (Trimeta DUO); 

• Впръскване/изплакване с топла вода. 

Като краен продукт на инсталацията за пивопроизводство се образува хранителен 

продукт - пиво. Странични продукти на този производствен процес се явяват СО2, излишни 
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бирени дрожди и трици (бирена каша). Оператора притежава документ за определяне на 

отпадък от диатомитов филтър - кизелгур като страничен продукт по реда на влезлия в сила 

от 13.07.2012 г. Чл. 4 на Закона за управление на отпадъците. 

Като обобщени данни Инсталацията за пивопроизводство се състои от следните 

технологични съоръжения: 

№ Инсталация за пивопроизводство 

Смилане/производство 

на пивна мъст 

Ферментация Матуризация/ 

охлаждане 

Филтрация CIP 

1 
съоръжение за отделяне 

на слама 
охладител на пивна мъст 

резервоар за 

деаерирана вода 

2 бр резервоар за 

топла вода 

2 камъкоотделител 
система за аериране на пивната 

мъст 

диатомитен 

филтър 

4 бр. резервоар 

за 2 % разтвор на 

NaOH 

3 автоматична везна пропагатор trap-филтри 
1 бр. резервоар 

за дезинфектант 

4 мелница мокро мелене 
3 бр. съдове за съхранение на 

дрожди 

7 бр. танкове за 

успокояване на 

филтрираното 

пиво (ВВТ) 

3 бр. резервоар 

за отработена 

NaOH 

5 2 бр. смесители 
14 бр. цилиндрично конечни 

танкове 
- 

помпени 

агрегати 

6 цедилен съд линия за умъртвяване на дрожди - - 

7 3 бр. съдове за трици - - - 

8 вирпоол - - - 

 буферен съд - - - 

8 
буферен съд промивни 

води 
- - 

- 

9 варилен съд - - - 

 На следващата блок схема е представен технологичния процес на пивопроизводство, 

посочени са влаганите суровини, спомагателни материали и ресурси, както и образуваните 

емисии във въздух, отпадъчни води и отпадъци. 
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Фиг. I.Б.1.1. Блок схема на Инсталация за пивопроизводство. 
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стопанство  
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Легенда: 

 

 

2. Инсталация за опаковане - инсталация попадаща извън обхвата на приложение № 4 на 

ЗООС. 

 Инсталацията за опаковане е съществуваща. Тя е разделена в три направления - 

бутилиране стъклени бутилки, бутилиране РЕТ бутилки и бутилиране кег. 

2.1. Стъклени бутилки 

Пълненето на пивото в стъклени бутилки се извършва на автоматична линия в следната 

последователност: 

- Поставяне на касите на линията от депалетир. 

- Бутилките постъпват в миялната машина, извадени от касите чрез декрейтер по 

транспортната лента. 

- Измиването на бутилките се извършва в миялна машина с 2%-ен разтвор на 

натриева основа. 

- Измитите и изплакнати бутилки преминават през инспектор за празни бутилки, 

който следи за качеството на бутилките преди пълненето им. 

- Пастьоризиране на пивото в поток в пластинчат топлообменник 

(пастьоризатор).  

- Пълнене и затваряне на бутилките. 

- Напълнените бутилки преминават през автоматичен контрол на ниво и проверка 

за наличие на капачка. 

- Етикетиране на бутилките. 

- Автоматичен контрол за наличие на необходимите за асортимента етикети. 

- Поставяне на бутилките в каси от крейтер, като касите са предварително измити 

в миялна за каси. 

- Автоматичен контрол на пълните  каси /за наличие на точния брой бутилки в 

касата. 

- Нареждане на касите на палети от палетир. 

- Съхранение на готовата продукция в склад. 

В миялната машина, където се измиват бутилките и се свалят старите етикети 

бутилките се накисват във вани с 2 % разтвор на NaOH, който се подгрява с външен 

топлообменник с пара. Почистените бутилки продължават по транспортната лента към 

инспектор за бутилки и пълначна машина, а свалените етикети се отделят в контейнер, в който 

се отцеждат. След това те се прехвърлят в контейнер за отпадъци и се предават на външни 

фирми. 

При линията за бутилиране със стъклени бутилки има още два потока: 

 

Технологична последователност при производство на основен продукт - пиво 

Странични продукти от производствения процес 
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Поток каси: 

- декрейтър; 

- машина за измиване на каси; 

- магазин за каси; 

- крейтър. 

Поток дървени палети: 

- депалетизация; 

- магазин за палети; 

- палетизация 

2.2. РЕТ бутилки 

Пълненето на пивото в РЕТ бутилки се извършва на автоматична линия в следната 

последователност: 

- Издуване на преформите до РЕТ бутилки. 

- Сливане на РЕТ бутилките с чиста вода. 

- Пастьоризиране на пивото в поток в пластинчат топлообменник 

(пастьоризатор). 

- Пълнене и затваряне на бутилките. 

- Напълнените бутилки преминават през автоматичен контрол на ниво и проверка 

за наличие на капачка. 

- Етикетиране на бутилките. 

- Автоматичен контрол за наличие на необходимите за асортимента етикети. 

- Стиковане чрез фолираща машина посредством термофолио. 

- Нареждане на стековете на палети. 

- Съхранение на готовата продукция в склад.   

2.3. КЕГ 

Пълненето на пивото в кегове се извършва на автоматична линия в следната 

последователност: 

- Пастьоризиране на пивото в поток в пластинчат топлообменник 

(пастьоризатор). 

- Измиване на празните кегове с водни разтвори на NaOH, фосфорна киселина, 

изплакване с чиста вода и пълнене с пиво. 

- Маркиране на кеговете и поставяне на капачка. 

- Автоматичен контрол за тегло. 

- Нареждане на кеговете на палети. 

- Съхранение на готовата продукция в склад.   

Всяка от трите линии за опаковане е снабдена с Cleaning in Place (CIP) система 

осигуряваща необходимата чистота и дезинфекция. 
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Като обобщени данни инсталацията за опаковане се състои от следните технологични 

съоръжения: 

№ Инсталация за опаковане 

Стъклени бутилки PET бутилки КЕГ 

1 депалетир 
машина за издуване на 

преформи 
депалетир 

2 декрейтър миялна машина линия за измиване и пълнене 

3 миялна машина линия за бутилиране палетир 

4 линия за бутилиране фолираща машина склад за готова продукция 

5 
крейтър (поставяне на бутилки в 

каси) 
палетир - 

6 палетир склад за готова продукция - 

7 склад готова продукция - - 

8 машина за измиване на каси - - 

9 магазин за каси - - 

10 магазин за палети - - 

3. Инсталация за СО2 - инсталация попадаща извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС. 

Инсталацията за СО2 е съществуваща. 

В пивопроизводството и бутилиране е необходимо използването на въглероден 

диоксид в различни процеси: 

- подготовка на деаерирана вода; 

- карбонизация на пивото след филтруване и разреждане; 

- придвижване на пивото по тръбопроводитната система; 

- запълване на бутилките преди бутилиране на пивото. 

На територията на Пивоварна Шумен се използва CO2 основно от два източника: 

- втечнен СО2 закупен от външни доставчици; 

- рекупериран СО2, който се отделя по време на ферментационния процес на 

пивото в ЦКТ. 

Закупеният въглероден диоксид се съхранява в течно състояние в цистерна 30 t. Оттам 

постъпва в кожухотръбен изпарител. Газ се използва филтърно отделение за карбонизация и 

във ферментационно отделение за повишаване на температурата при необходимост.  

Уловения CO2 от ферментационните съдове се третира чрез рекуперативен процес. От 

ЦКТ той преминава през пеноуловител. Оттам постъпва в отделение за втечняване. Преминава 

през разширителен съд за промиване с вода в противоток и постъпва в балон за съхранение, 

който играе ролята на буферен съд. Въглеродният диоксид се нагнетява от двустъпален 

бутален компресор с цел повишаване на налягането. Следва преминаване на газа през 

обезмирисител с активен въглен и в изсушител за отнемане на влагата чрез силикагел. Следва 

втечняване в топлообменник с течен амоняк, откъдето постъпва за съхранение в система от 
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скачени съдове - цистерна 16 t и цистерна 20 t. От цистерна 20 t се подава към различните 

производствени процеси. 

Изпарения амоняк се втечнява отново с помощта на двустъпален бутален компресор за 

амоняк и воден кондензатор. 

Като обобщени данни инсталацията за СО2 се състои от следните технологични 

съоръжения: 

№ Инсталация за СО2 

1 пеногасител 

2 съд за промиване 

3 балон (съхранение) 

4 двустъпален бутален компресор за СО2 

5 2 бр. обезмирисителни филтри с активен въглен 

6 2 бр. изсушители със силикагел 

7 топлообменник 

8 двустъпален бутален компресор за амоняк 

9 ресийвър за течен амопняк 

10 2 бр. цистерни за течен СО2 (съхранение) 

4. Инсталация за сгъстен въздух - инсталация попадаща извън обхвата на приложение № 4 

на ЗООС. 

Инсталацията за сгъстен въздух е съществуваща. 

Производството за сгъстен въздух е централизирано и захранва всички работни 

центрове и лаборатории. Компресорите са разположени в две обособени зони - „Компресорно 

отделение“ и „Цех бутилиране“, като компресора в „Цех бутилиране“ е резерв. Произвежда се 

въздух с налягане 7 bar. За производството му се използват винтови компресори. 

Като обобщени данни инсталацията за сгъстен въздух се състои от следните 

технологични съоръжения: 

№ Инсталация за сгъстен въздух 

1 2 бр. винтови компресора (в експлоатация) 

2 1 бр. винтов компресор (резервен/цех бутилиране) 

3 2 бр. ресийвъри 

4 1 бр. ресийвър (резервен/цех бутилиране) 

5. Хладилна инсталация - инсталация попадаща извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС. 

Хладилната инсталация е разположена на територията на пивоварната. Амонякът се 

съхранява в два броя ресийвъри при максимално налягане от 12 bar. 

• Охлаждане с охладителна течност (етилен гликол) 
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Охлаждането на хладилния агент - етилен гликол се извършва в 2 бр. изпарители и 

течен амоняк. Изпарителите са пластинчати топлообменници, в които преминава етилен 

гликол, който при изпарението на амоняка се охлажда. С охладения гликол се охлажда: 

- пивна мъст; 

- пропагатор за чиста култура мая; 

- съдовете за мая; 

- процеса на ферментация и съхранение на пивото в ЦКТ; 

- пивото преди филтруване; 

- водата в деаератора; 

Отдалия своята температура хладилен агент се връща в цистерна с вместимост 16 m3. 

При необходимост от допълване на системата с етилен гликол това се извършва от подвижен 

резервоар с вместимост 3 m3. 

• Втечняване на  амоняк 

От сепариращ ресивер изпарения в изпарителите амоняк, посредством 4 бр. бутални 

компресора с 3 степени за редуциране, се подава под налягане към два броя кондензатори. При 

високо налягане и топлообмен със студена вода амонячните пари се втечняват. Втечнената 

фаза се подава обратно в линеен ресивер. При необходимост от течна фаза амоняк в сепариращ 

ресивер такъв се подава от линеен ресивер (затворен цикъл на Карно). 

Като обобщени данни хладилната инсталация се състои от следните технологични 

съоръжения: 

№ Хладилна инсталация 

Охлаждане на етилен гликол Втечняване на амоняк 

1 помпени агрегати за етилен гликол линеен ресивер 

2 2 бр. изпарители сепариращ ресивер 

3 цистерна за съхранение 4 бр. бутални компресора 

4 резервоар за допълване 2 бр. кондензатори 

5 - 4 бр. водни помпи 

6. Инсталация за производство на топлоенергия (пара) - инсталация попадаща извън обхвата 

на приложение № 4 на ЗООС. 

Инсталацията за производство на топлинна енергия (пара) е съществуваща. 

Разположена е на територията производствената площадка на Пивоварна Шумен в обособена 

сграда. Произведената топлинна енергия е предназначена за задоволяване на технологичните 

нужди на предприятието с пара. Основното количество произведена пара се използва за 

процесите в пивопроизводството -  майшуване, варене, ферментация и други технологични 

процеси, като съвсем малко количество се използва за отопление. Към настоящия момент 

Инсталация за производство на топлинна енергия (пара) разполага с два броя котли. В резултат 

от препоръка към доклада за извършено обследване на енергийна ефективност оператора 

планира монтирането на трети парен котел, който да покрива нуждите от топлинна енергия 

при експлоатация само на част от инсталациите (при работа с намален капацитет). 
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Като обобщени данни инсталацията за производство на топлинна енергия се състои от 

следните технологични съоръжения: 

Технически данни Инсталация за производство на топлоенергия (пара) 

Котел 1 Котел 2 Котел 3 

Вид на котела ПКГМ 12 ПКМ 12 (резервен) ПКМ 4.0 

Мощност 8.2 MW 9.5 MW 3 MW 

Производителност на пара  12 тона/час 12 тона/час 3,5 тона/час 

Основно гориво природен газ природен газ природен газ 

Резервно гориво - промишлен газьол - 

Изпускащо устройство № 11 № 11 № 11 

Котел 1 е в постоянна експлоатация. Котел 2 е резервен. За резервно гориво се използва 

промишлен газьол, в случай, че бъде преустановено захранването с природен газ.  

За отопление през зимните месеци се разчита основно на ВОИ с енергия от 

утилизационният кръг на димните газове в ПКЦ. За целта е монтиран утилизатор на димни 

газове въздух-вода „УК-МК”, произведен през 2006 година в „Еко Ват” АД гр. Варна. 

Утилизационния топлообменник (економайзер) има за цел да подгрее вода за повишаване 

КПД на инсталацията. При невъзможност да се поддържа проектната температура, 

топлоносителят се подгрява с топлоенергия от върнатия кондензат през топлообменник вода-

вода или със свежа пара през топлообменник пара-вода. Когато има излишък на енергия в 

утилизационният кръг се подгрява питателната вода през споменатия топлообменник вода-

вода. 

В сградата на инсталацията също така има разположен кондензен резервоар, който 

събира кондензиралата вода от цялото предприятие и се извършва деаерация. За омекотяване 

на използваната вода се използват йонообменни смоли, които регулярно се регенерират с 3% 

разтвор на NaCl. 

7. Инсталация за водоподготовка - инсталация попадаща извън обхвата на приложение № 4 

на ЗООС. 

Водата постъпва на производствената площадка от собствен водоизточник разположен 

в землището на с. Троица, общ. Велики Преслав и от градската водопроводна мрежа - 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. От довеждащия тръбопровод тя преминава 

през пясъчни филтри, където се улавят по-едри частици, оттам постъпва в два броя съда с 

активен въглен за обезмирисяване, допречистване и се хлорира. От там по тръбопровод 

преминава през Водоподготвителна станция. При водоподготовката се формират три основни 

типа води: 

- Сурова вода - преминава само през механични филтри. Използва се във всички 

точки от производството и битово-хигиенния блок, където не е декларирана по-

висока степен на обработка; 

- Омекотена вода - преминава през омекотителна инсталация с Na катионид,  след 

което част от омекотената вода се използва като добавъчна в Инсталация за 

производство на топлинна енергия (пара), а останалата по-голяма част 
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преминава при нужда през ръкавни филтри, след което през UV лампа, и се 

подава към „КЕГ” и „Бутилков цех”; 

- Декарбонизирана вода - преминава през декарбонизираща инсталация с НCl, 

дегазационна колона, дехлоратори, ръкавни филтри и UV лампа, и се подава към 

„Варка” и „Филтър”. 

От Инсталацията за водоподготовка с помпи водите се подава към всички отдели на 

завода. 

Производствен капацитет на инсталацията 

Производствения капацитет на инсталацията за производство на пиво е представен в 

следващата таблица. 

Инсталации 
Позиция на дейността по 

Приложение № 4 на ЗООС 
Капацитет 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1. Инсталация за производство на пиво 6.4.2.б) 
5 878 hl/24h 

587,8 t/24h 

Изготвена и прилагана е: 

• Инструкция CP_WI 01-01 „РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО”. 

2020 година. За отчетния период е отчетено произведено количество пиво в 

размер на 740 160 hl. Производствения обем за едно денонощие е в размер на  

2 509,02 hl/24h или 250,902 t/24h. Работата на инсталацията се документира във 

Формуляр CP_D 01-01-01 „РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО ”. Не са констатирани несъответствия с Таблица 

4.1. на КР. 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

Управлението по околната среда като част от управлението на дружеството е отразено 

в управленска и производствена организационна структура на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

На следващата органограма е представена организационната структура на Пивоварна Шумен. 
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Със заповед на Изпълнителния директор е определен Координатори по околна среда. 

Координаторът по околна среда за Пивоварна Шуменско пиво отговаря за завод Шумен. 

Задачите, които всеки Координатор по околна среда изпълнява са следните: 

✓ ръководи идентификацията на аспектите, въздействията и рисковете за околната 

среда, набелязва цели, отговорници и срокове;  

✓ координира изпълнението на Програмата по околна среда за съответното звено; 

✓ внася за разглеждане отчет за настъпили инциденти и извънредни ситуации; 

✓ предлага обосновка за необходимост от допълнителни / извънпланови ресурси 

за подобряване на представянето по околна среда и минимизиране на 

въздействията върху околната среда; 

✓ следи и контролира дейностите по обучение и инструктаж на персонала; 

✓ информира ръководството за резултатите от извършени учения или симулации 

на злополуки и извънредни ситуации; 

контролира състоянието на документацията, свързана с управлението на околната сред. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ-ШУМЕН – гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет. 3 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна, ул. „Александър Дякович” № 

33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

В „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен е внедрена и сертифицирана 

интегрирана система за управление (ИСУ), съгласно EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, 

EN ISO 22000:2005 и BS OHSAS 18001:2007. 

В управленската си програма Ръководството на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД е поело 

отговорността за постигане на високи стандарти по отношение на околната и работна среда. 

Основни инструменти на тази работна политика са: 

• Разработена, внедрена и постоянно актуализирана система за управление на 

качеството в компанията – ISO 9001:2015. Системата обезпечава единство в 

организацията по отношение на целите, подобряване на прилаганите процеси, 

по-точно и задълбочено познаване на изискванията на клиентите и доразвиване 

на мотивацията, както и способността на организацията да доставя 

продукт/услуга с постоянно качество, в съответствие с определените изисквания 

- тези на клиентите, на приложимите законово-нормативни разпоредби и 

собствените изисквания на организацията. 

• Разработена, внедрена и постоянно актуализирана система за управление на 

околната среда – ISO 14001:2015. Стандартът обезпечава  идентифицирането, 

мониторинга и управлението на дейностите, имащи значимо въздействие върху 
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околната среда. Структурата на стандарта улеснява интегрирането на Системата 

за управление на околната среда (СУОС) със Системата за управление на 

качеството и други системи за управление. 

• Разработена, внедрена и постоянно актуализирана система за управление на 

безопасността на хранителните продукти – ISO 22 000:2005. Чрез прилагането 

на системата компанията гарантира, че не допуска на пазара продукти, които са 

опасни за здравето, и че поддържа система за установяване и решаване на 

проблеми, свързани с безопасността на хранителните продукти. 

• Разработена, внедрена OHSAS 18001 - система за управление на здравословните 

и безопасните условия на труд, отговаряща на изискванията на международно 

признатите стандарти в областта. В основата на системата за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) стандартът поставя  

идентифицирането на опасностите за здравето и безопасността при работа и 

оценката на риска от всяка опасност и последващо предприемане на подходящи 

мерки за ограничаване, намаляване и управление на тези рискове. OHSAS 18001 

е разработен така, че да е съвместим с други стандартизирани системи за 

управление  като ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и др., с което се улеснява 

създаването на интегрирани системи за управление в дружеството. 

➢ Структура и отговорности 

Изготвена е Заповед № 3515/14.02.2020 г., утвърдена от Мениджър пивоварна отнесена 

към лицата – служители на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен, отговорни за 

изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. 

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

➢ Обучение 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен обхваща всички равнища на ръководен и 

изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности. 

2020 година - разработена е и се спазва IMSP 06-02 "ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ И 

ИНСТРУКТАЖИ", определяща реда за планиране, провеждане и анализ на ефективността на 

обученията и инструктажите, провеждани в „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД. Тази процедура 

се отнася за всички дейности, процеси, продукти и услуги от обхвата на Интегрираната 

система за управление /ИСУ/ и е задължителна за спазване от всички длъжностни лица, 

участващи в тези дейности и процеси (включително и подизпълнители при необходимост). 

През 2020 година не са провеждани обучения по околна среда. 

➢ Обмен на информация 
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Изготвена е Заповед № 3515/14.02.2020 г., утвърдена от Мениджър пивоварна отнесена 

към лицата – служители на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен, отговорни за 

изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. 

Изготвен е и утвърден от Изпълнителния директор формуляр - Приложение № 15 към 

EHSI 05-16-80 "ВЪТРЕШЕН АВАРИЕН ПЛАН" списък на организациите, които трябва да 

бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. 

➢ Документиране 

В изпълнение на Условие 5.4.1 “Документиране” е изготвен формуляр IMSD 04-03-01 

"РЕГИСТЪР НА ПРАВНИТЕ И ДОБРОВОЛНО ПРИЕТИТЕ ИЗИСКВАНИЯ" - списък с 

нормативни документи, свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда, 

като същият подлежи на периодична актуализация. За коректно и своевременно актуализиране 

на нормативната база се използва специализиран програмен продукт. 

Изготвена е Заповед № 3515/14.02.2020 г., утвърдена от Мениджър пивоварна отнесена 

към лицата – служители на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен, отговорни за 

изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. Като Приложение № 

1 към заповедта е изготвен списък на всички необходими инструкции, изисквани с условията 

на КР № 474-Н0/2013 г. 

Като Приложение № 2 към Заповед № 3515/14.02.2020 г. е разработен и се поддържа 

Регистър за разпространение на контролираните документи и протоколи за разпределение, 

съгласно изискванията на Условие 5.4.3. Регистърът съдържа списък на кого от персонала 

(отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се 

документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и 

др.) става задължително срещу подпис. 

➢ Управление на документите 

Разработена е и се прилага процедура IMSP 04-01 "УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ". Тази процедура регламентира обхвата на документите, както и реда и 

изискванията за разработване, одобряване, промяна, съхранение и разпространението им. 

Изискванията на процедурата са задължителни за всички служители и всички 

структурни звена в Организацията. Процедурата обхваща всички документи на 

Организацията, с изключение на финансово-счетоводните документи, чиято форма, 

съдържание и оформяне се определят от съответните нормативни документи. 

Съгласно тази процедура, етапите на управление на документите са: 

• определяне на потребността от документа; 

• разработване; 

• преглед за адекватност; 

• утвърждаване (валидиране); 

• разпространение; 
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• ползване; 

• съхранение; 

• верификация (проверка); 

• изменение; 

• изземване на неактуални версии; 

• унищожаване. 

➢ Оперативно управление 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. 

➢ Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. са разработени 

и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно конкретните условия в разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмена процедура IMSP 08-04 "КОРИГИРАЩИ И 

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ" отнасяща се до установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

➢ Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Изготвен е, съгласно нормативните изисквания, и утвърден от Мениджър пивоварна 

документ EHSI 05-16-80  "ВЪТРЕШЕН АВАРИЕН ПЛАН". 

Изготвена е и се прилага процедура IMSP 04-01 "УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ" 

определяща реда преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. 

Изготвена е и се прилага процедура EHSP 05-19 "ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА В 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ" регламентираща аварийно планиране и действия при аварии 

съгласно Условие 5.8.2. от издаденото комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. 

➢ Записи 

Записите в „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД – Пивоварна Шумен се създават и 

поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на 

законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната 

система за управление. 
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Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е 

идентифицирано. Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на 

съхранение и унищожаване. 

Изготвена е и се прилага процедура IMSD 04-01-02 "РЕГИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ". Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат 

задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне; 

- Времето на създаване на записа; 

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен 

документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение. 

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на 

Комплексното разрешително са: 

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и 

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в 

разрешителното; 

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (формуляр 

IMSD 08-04-02 "ДНЕВНИК ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА/ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ"); 

- записи, свързани с документиране на предприетите/планирани необходими 

организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните 

разпоредби (Формуляр IMSD 04-03-01 "РЕГИСТЪР НА ПРАВНИТЕ И 

ДОБРОВОЛНО ПРИЕТИТЕ ИЗИСКВАНИЯ"); 

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване; 

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

➢ Докладване 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 474-Н0/2013 г. е изготвен съгласно “Образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на 

околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

2020 година. През отчетния период не е възниквала необходимост от докладване на 

аварийни обстановки.. 

2020 година. През отчетния период са планирани промени в работата на инсталацията, 

налагащи необходимост от уведомяване на компетентните органи. Стартирана е процедура по 

изграждане на ЛПСОВ за смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води и 
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монтаж на нови спомагателни съоръжения на територията на завода – проведени са процедури 

по Глава VI на ЗООС. Извършено е уведомяване на компетентния орган /ИАОС/. 

➢ Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда 

2020 година. Не са възниквали промени в работата на инсталацията, във връзка с които 

да се налага актуализиране на системата за управление на околна среда (част от ИСУ). 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

 

3.1. Използване на вода. 

 „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен е със собствено водоснабдяване от 

два независими водоизточника – каптиран извор „Троица” и селищната водоснабдителна 

система на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД. Водоснабдяването се извършва 

на основание на следните документи: 

• разрешително за водовземане от подземни води № 2153 0090/28.02.2011 г.; 

• договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен. 

Изготвени са и се прилагат 

• Инструкция CP_WI 01-02 "ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА 

ЗА ПОЧИСТВАНЕ (CLEANING IN PLACE - CIP)"”. 

2020 година. Поддръжката на системата за почистване се планува и отразява 

редовно в Софтуерен продукт “LOGIHOLD”. По отношение на контролно-

измервателните прибори към системата веднъж на тримесечие /общо 4 бр./ се 

издават Протоколи от проверка на кондуктометри. През отчетния период не са 

констатирани аварии. 

• Инструкция CP_WI 01-03 "ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ВОДОПРОВОДНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И КАНАЛИЗАЦИОННА 

МРЕЖА". 

2020 година. Извършват се ежеседмични проверки на водопроводната, 

топлопреносната и канализационната мрежа, които се отразяват във формуляр 

CP_D 01-03-02 „ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ВОДОПРОВОДНАТА, ТОПЛОПРЕНОСНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА 

МРЕЖА“. През отчетния период не са констатирани аварии. 

• Инструкция CP_WI 01-01 "РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО". 
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2020 година. Извършват се годишно отчитане на използваната вода за 

производствени нужди и изчисляване на годишна норма на ефективност при 

използването на вода. Стойностите се отразяват във формуляр CP_D 01-01-01 

„РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПИВО ”. През отчетния период не са констатирани несъответствия. 

Като Приложение № 3.1 е представен Годишен доклад съгласно изискванията на Чл. 

48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.  

Данни за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като 

годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за инсталацията по 

Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, е представено в следващата 

таблица. 

Таблица № 3.1. 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

Извор 

„Троица“ 
- 0,26 m3/hl 133 991 m3 0,18 m3/hl ДА 

3.2. Използване на енергия. 

Захранването на Пивоварна Шумен с електроенергия на част СрН 20kV на основната 

производствена площадка става от „Втора възлова подстанция“, ситуирана до източната 

граница на обекта, която от своя страна се захранва от подстанция 110kV „Шумен Запад”, 

посредством въводи „Чешма” и „Зарко”, и резервен въвод от подстанция 110kV „Шумен 

Изток”. Търговското мерене е на част СрН през НТ и ТТ, чрез два броя тритарифни, трифазни 

електромери за активна и реактивна енергия с № 1114090935647146 („Бутилков цех“) и № 

1114090935647165 („Основно производство“). 

Съоръжението, основен консуматор на електроенергия, към Инсталация за 

пивопроизводство е мелницата за мокро смилане на основните суровини. Номиналната 

мощност на монтираните електромотори е 70 kW. 

• Инструкция CP_WI 01-04 "ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА МЕЛНИЦА 

ЗА МОКРО СМЛНЕ И ВАРИЛЕН СЪД". 

2020 година. Поддръжката на мелница за мокро мелене се планува и отразява 

редовно в Софтуерен продукт “LOGIHOLD” – извършени са 12 бр. проверки на 

мелница за мокро смилане и 2 бр. проверки на варилен съд. През отчетния 

период не са констатирани аварии. 

Топлинната енергия на производствената площадка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД 

- Пивоварна Шумен се произвежда от Инсталация за производство на топлинна енергия. 

Разположена е на територията производствената площадка на Пивоварна Шумен в обособена 
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сграда. Произведената топлинна енергия е предназначена за задоволяване на технологичните 

нужди на предприятието с пара. Основното количество произведена пара се използва за 

процесите в пивопроизводството -  майшуване, варене, ферментация и други технологични 

процеси, като съвсем малко количество се използва за отопление. Към настоящия момент 

Инсталация за производство на топлинна енергия (пара) разполага с два броя котли. В резултат 

от препоръка към доклада за извършено обследване на енергийна ефективност оператора 

планира монтирането на трети парен котел, който да покрива нуждите от топлинна енергия 

при експлоатация само на част от инсталациите (при работа с намален капацитет). 

Технически данни Инсталация за производство на топлоенергия (пара) 

Котел 1 Котел 2 Котел 3 

Вид на котела ПКГМ 12 ПКМ 12 (резервен) ПКМ 4.0 

Мощност 8.2 MW 9.5 MW 3 MW 

Производителност на пара  12 тона/час 12 тона/час 3,5 тона/час 

Основно гориво природен газ природен газ природен газ 

Резервно гориво - промишлен газьол - 

Изпускащо устройство № 11 № 11 № 11 

Котел 1 е в постоянна експлоатация. Котел 2 е резервен. За резервно гориво се използва 

промишлен газьол, в случай, че бъде преустановено захранването с природен газ. Към 

настоящия момент Котел № 3 не е монтиран. 

Съоръжението, основен консуматор на топлоенергия, към Инсталация за 

пивопроизводство е варилния съд. 

• Инструкция CP_WI 01-03 "ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ВОДОПРОВОДНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И КАНАЛИЗАЦИОННА 

МРЕЖА". 

2020 година. Извършват се ежеседмични проверки /52 бр./ на водопроводната, 

топлопреносната и канализационната мрежа, които се отразяват във формуляр 

CP_D 01-03-02 „ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ВОДОПРОВОДНАТА, ТОПЛОПРЕНОСНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА 

МРЕЖА“. През отчетния период не са констатирани аварии. 

• Инструкция CP_WI 01-01 "РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО". 

2020 година. Извършват се годишно отчитане на използваната електроенергия 

и топлоенергия за производствени нужди и изчисляване на годишна норма на 

ефективност при използването на им. Стойностите се отразяват във формуляр 

CP_D 01-01-01 „РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО”. През отчетния период не са констатирани 

несъответствия. 

В следващата таблица са представени обобщени данни относно: 
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- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на 

електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС за календарната година; 

- резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените 

количества електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1, 

причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

Таблица № 3.2. 

Енергия Годишна норма на 

ефективност съгласно КР в 

MWh/единица продукт 

Изчислена годишна норма 

на ефективност в 

MWh/единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,00054 0,00051 ДА 

Топлоенергия 0,025 0,011 ДА 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Изготвени са и се прилагат 

• Инструкция CP_WI 01-01 "РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО". 

2020 година. Редовно се води Формуляр CP_D 01-01-01 „Работни параметри на 

инсталация за производство на пиво“ за документиране на изразходваното 

годишно количество суровини, спомагателни материали и горива и изчисляване 

на годишната стойност на нормата за ефективност. Изготвена е оценка за 

съответствие на изразходваното количество природен газ. През периода не са 

констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества суровини, 

спомагателни материали и горива с определените такива. 

При експлоатацията на инсталацията за производство на пиво не  се използват горива. 

Използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2020 г. е докладвано в 

представените по-долу таблици. 

Таблица № 3.3.1. 

Суровини Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

 

 

kg 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

kg/hl 

Използван

о годишно 

количество  

 

 

 

kg 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт  

 

 

kg/hl 

Съответствие 

Малц - 18,41 7 226 050 9,76 ДА 

Карамел малц - 2,34 9 000 0,01 ДА 

Карафа малц - 0,54 23 800 0,03 ДА 

Мюнхенски малц - 1,58 0 0 ДА 

Ечемик - 3,11 1 955 140 2,64 ДА 
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Царевичен грис - 3,79 1 857 705 2,551 ДА 

Хмел екстракт - 0,002 1 449 0,00196 ДА 

Хмел гранулат - 0,007 1 837 0,002 ДА 

Дрожди - 0,01 6 468 0,009 ДА 

Таблица № 3.3.2. 

Спомагателни материали Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

 

 

kg 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

kg/hl 

Използван

о годишно 

количество  

 

 

 

kg 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт  

 

 

kg/hl 

Съответствие 

Фосфорна киселина - 0,048 34 597 0,047 ДА 

Таблица № 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Използван

о годишно 

количество 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните 

изисквания. 

Изготвени са и се прилагат 

• Инструкция CP_WI 01-05 "ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, И 

ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВОАРИ И 

СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ  НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И 

ГОРИВА" регламентираща поддръжката на резервоарите за съхранение, 

поддръжката и периодична проверка на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, 

горива и продукти и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните 

изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за 

несъответствие, предприемане на коригиращи действия, установяване и 

отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и 

помпите по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали и горива при 

работата на инсталациите. 

2020 година. Редовно се води Формуляр CP_D_01-05-01 „Проверка на 

съоръжения, резервоари и складове за съхранение на суровини, спомагателни 
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материали и горива”. През годината са извършени общо 108 бр. проверки 

(ежемесечно по 1 бр. за всеки резервоар за съхранение, 1 бр. на основен склад и 

1 бр. на склад за пропан-бутан), при които не са установени несъответствия. Към 

формуляра е документирана оценка на съответствието. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Представените по-

долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления. 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR. 

 В този раздел на ГДОС са докладвани годишните количества на всички замърсители 

изпускани в атмосферния въздух, водите, почвите и пренесени извън площадката в 

съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 166/2006 г. и съгласно ЕРЕВВ и PRTR. 

Вредните вещества, които се изхвърлят в атмосферния въздух от точковия източник на 

инсталацията за производство на пиво са: 

- Прах (PM10); 

- Азотни оксиди (NOx); 

- Серни оксиди (SOx); 

- Въглероден оксид (CO); 

- Неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) 

Замърсители, които се изпускат с дъждовни и дренажни води към воден обект – р. 

Поройна, са: 

- Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или ХПК/3); 

- Общ азот   

- Общ фосфор.    

Характерните замърсители, които се изпускат с производствените отпадъчни води 

(пренос на замърсители извън площадката) от инсталация за производство на пиво са: 

- Арсен и съединенията му (изразени като As);    

- Живак и съединенията му (изразени като Hg);       

- Кадмий и съединенията му (изразени като Cd);       

- Мед и съединенията му (изразени като Cu);       

- Никел и съединенията му (изразени като Ni);       

- Олово и съединенията му (изразени като Pb);       

- Хром и съединенията му (изразени като Cr);       

- Цинк и съединенията му (изразени като Zn);    

- Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или ХПК/3);    
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- Феноли (изразени като общ C);       

- Общ азот;       

- Общ фосфор.       

Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 4.1. 

Таблица № 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 

500 000 

- 

(1 781.52 М) 

- - - - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 

100 000 

- 

(20 937,40 С) 

- - - - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

150 000 

- 

(334,04 М) 

- - - - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

100 000 

- 

(11 913.92 М) 

- - - - 

 Общ азот - 

50 000 

 

(43.20 М) 

50 000 

10 000 

- 

(544.277 М) 

10 000 

 Общ фосфор - 

5 000 

 

(69.95 С) 

5 000 

1 000 

- 

(474.138 С) 

1 000 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

20 5 5 

50 

- 

(0.056 С) 

50 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

10 5 5 

5 

- 

(0.292 М) 

5 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

100 50 50 

200 

- 

(1.964 М) 

10 000 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

100 

 
50 50 

500 

- 

(1.122 С) 

10 000 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

10 1 1 

5 

- 

(0.006 С) 

5 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

50 20 20 

500 

- 

(4.489 С) 

10 000 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

200 20 20 

50 

- 

(0.954 М) 

50 
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7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

200 100 100 

1 000 

- 

(4.208 С) 

10 000 

108-95-2 
Феноли (като 

общ С) 
- 20 20 

200 

- 

(0.281 С) 

10 000 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- 

50 000 

- 

(1 845.25 С) 

- 
- 

(5 480.174 М) 
- 

 

Фини прахови 

час-тици 

<10μm (PM10) 

50 000 

- 

(145,96 М) 

- - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Годишните количества на замърсителите изпускани в атмосферния въздух в Таблица 

4.1. са изчислени на база извършен мониторинг през отчетната година и Актуализирана единна 

методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-

165/20.02.2013 на МОСВ). 

 В скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

4.2.1. Емисии от точкови източници. 

На производствената площадка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна Шумен 

се експлоатират 2 бр. пречиствателни съоръжения. Това са ръкавни филтри произведени от 

Künzel - Германия. И двете пречиствателни съоръжения са ръкавни филтри модел FG 15-1-4. 

и FG 10-1-1. Те обслужват изградена филтърна система, която обхваща следните процеси: 

• Разтоварване на суровини (малц, ечемик); 

• Приемане на суровините; 

• Съхранение на суровини в силозно стопанство; 

• Транспортиране на суровини към цех „Пивопроизводство“ (автоматизиран 

редлер); 

• Отстраняване на нежелани примеси (метални стружки, твърди примеси и слама); 

• Смилане на суровините в мелница за мокро смилане. 

В таблицата по-долу са представени технически параметри на пречиствателните 

съоръжения. 

10 000 

000,00 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- изчислена стойност за 2020 година над прага 
- изчислена стойност за 2020 година 
начин на определяне на стойността: M (измерена стойност), Е 
(стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 
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Таблица № 4.2-1. Пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове. 

№ Комин № Пречиствателно съоръжение 

към 

Вид 

пречиствателно 

съоръжение 

Филтърна 

повърхност 

Дебит Ефективност 

m2 Nm3/h % 

1 К - 1 
Разтоварище и силозно 

стопанство 

Ръкавен филтър 

Künzel FG 10-1-1 
10 2 700 99 

2 К - 2 

Редлер, съоръжения за 

почистване насуровини и 

мелница за мокро смилане 

Ръкавен филтър 

Künzel FG 15-1-4 
60 15 000 99 

В съответствие с Условие 9.1.1.3. от КР е изготвена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 02-01 „РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ – РЪКАВНИ ФИЛТРИ“. 

2020 година. Изготвен е и е представен в РИОСВ-Шумен Формуляр CP_D 02-

01-01 „Работни параметри на пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри“. 

При констатирано автоматично изключване на пречиствателното съоръжение и 

системата за зареждане на суровини същото се отразява във Формуляр CP_D 02-

01-02 „Мониторинг на работни параметри на пречиствателни съоръжения – 

ръкавни филтри“. През отчетния период не са констатирани аварийни 

изключвания. 

На територията на площадката са разположени 12 бр. точкови източници на отпадъчни 

газове в атмосферния въздух. Поради спецификата на производствените процеси в отделните 

инсталации емисиите на отпадъчни газове от повечето точкови източници са типови – 

образуват се в еднакви производствени процеси, в идентични машини и съоръжения и имат 

еднакъв качествен състав. Технологията за пивопроизводство отговаря на изискванията на 

НДНТ по отношение емисиите в атмосферния въздух. Типовите точкови източници са 

описани в следващата таблица. 

Таблица № 4.2-2. Точкови източници на емисии в атмосферния въздух. 

№ Точков 

източник 

на емисии 

Производствен процес, инсталация Дебит на 

отпадъчни

те газове 

Nm3/h 

Емисии 

съгласно 

НДНТ 

mg/Nm3 

НДЕ съгласно 

Наредба 1/2005 

г. 

mg/Nm3 

1 К-1 

Аспирация към разтоварище за суровини, 

силозно стопанство и редлер за 

транспортиране на суровини към цех 

„Пивопроизводство“ 

2 700 ФПЧ10 ФПЧ10 < 203/               

2 К-2 

Аспирация към редлер за транспортиране 

на суровини към цех „Пивопроизводство“, 

сламопочистващо съоръжение, 

камъкоотделител и мелница за мокро 

мелене 

15 000 ФПЧ10 ФПЧ10 < 203/             

11 К-11 
Инсталация за производство на топлинна 

енергия използваща 2 бр. котли - ПКГМ 
19 500 не 

SO2 < 352/ 

NOx < 2502/ 

СО < 1002/ 
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12 с мощност 8.2 MW и ПКМ 12 

(резервен) с мощмост 9,5 MW 

2/Нормите са съгласно Приложение № 7 към Чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. 

3/Нормите са определени съгласно Чл.11 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

През отчитания период дебитът на технологичните и вентилационни газове от 

организирания източник не превишава съответните заложени в КР стойности. Не е 

осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух. 

В съответствие с Условие 9.6.2.7 е извършено изчисление на количеството на 

замърсителите във въздуха за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. 

2020 година. Извършено е изчисляване на годишните количества на 

замърсителите за единица продукт, представени в таблица 4.2-3. 

Таблица  № 4.2-3. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно СПИ. 

Замърсител Измерен 

стойност 

 

mg/Nm3 

Годишни 

стойности на 

замърсителите 

kg 

Произведен 

продукт 

 

hl 

Емитирани  

количества във 

въздуха 

kg/hl 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ФПЧ10 6,1 
145,96 

740 160 

0,0002 
ФПЧ10 4,6 

NOx 107 11 913.92 0.0161 

SOx <3 334,04 0.0005 

CO 16 1 781.52 0.0024 

Неметанови летливи органични 

съединения (НМЛОС) 
0,035* 20 937.40 0.0283 

*Емисионен фактор съгласно SNAP 040607 от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите 

на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ); 

**Годишни стойности на замърсителя съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите 

на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ). 

Като приложение към настоящия ГДОС са представени Протокол от изпитване на 

емисии в атмосферния въздух № 489/21.09.2020 г. (Приложение № 4.2-1.), Протокол от 

изпитване на емисии в атмосферния въздух № 672/14.11.2019 г. и Протокол от изпитване на 

емисии в атмосферния въздух № 673/14.11.2019 г. (Приложение № 4.2-2.). 

Годишните емисии на прах са изчислени съгласно Протокол от изпитване на емисии в атмосферния въздух № 

489/21.09.2020 г. (Приложение № 4.2-2.). Броят работни часове е определен и съответства на годишните работни 

часове на съответното съоръжение. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по 

следната формула: 
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(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

годината) / произведените количества пиво = емисии за единица продукт 

Изчисление: 

((6,1 х 2700 х 416) + (4,6 х 15000 х 2016) х 10-6)) / 740 160 = 0,0002 kg/hl 

Годишните емисии на азотни оксиди са изчислени съгласно Протокол от изпитване на емисии в атмосферния 

въздух № 489/21.09.2019 г. (Приложение № 4.2-1.) Броят работни часове е определен и съответства на годишните 

работни часове на съответното съоръжение. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт 

става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

годината) / произведените количества пиво = емисии за единица продукт 

Изчисление: 

(107 х 19500 х 5710 х 10-6) / 740 160 = 0,0161 kg/hl 

Годишните емисии на серни оксиди са изчислени съгласно Протокол от изпитване на емисии в атмосферния 

въздух № 489/21.09.2019 г. (Приложение № 4.2-1.) Броят работни часове е определен и съответства на годишните 

работни часове на съответното съоръжение. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт 

става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

годината) / произведените количества пиво = емисии за единица продукт 

Изчисление: 

(3 х 19500 х 5710 х 10-6) / 740 160 = 0,0005 kg/hl 

Годишните емисии на въглероден оксид са изчислени съгласно Протокол от изпитване на емисии в атмосферния 

въздух № 489/21.09.2019 г. (Приложение № 4.2-1.). Броят работни часове е определен и съответства на годишните 

работни часове на съответното съоръжение. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт 

става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

годината) / произведените количества пиво = емисии за единица продукт 

Изчисление: 

(16 х 19500 х 5710 х 10-6) / 740 160 = 0,0024 kg/hl 

Годишните емисии на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) са изчислени съгласно 

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-

165/20.02.2013 на МОСВ). Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната 

формула: 

((Емисионен фактор на замърсител х годишно производство на инсталацията)/365) х брой работни дни = годишни 

емисии / произведените хектолитри пиво = емисии за единица продукт 
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Изчисление: 

((0,035 х 740 160)/365) х 295 = 0,0283 kg/hl 

Таблица 4.2-4. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 

Замърсител Годишни 

емисии 

 

 

 

(kg) 

Емисии на 

единица 

продукт 

 

 

(kg) 

Прагове на 

годишни 

емисии 

съгласно 

Регламент 

(kg) 

Съответствие 

Фини прахови частици <10μm 

(PM10) 
145,96 0,0002 50 000 Да 

Неметанови летливи органични 

съединения (НМЛОС) 
20 937.40 0,0283 100 000 Да 

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха 

са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) 

№166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

В съответствие с изискванията на условие 9.2.4. е изготвена: 

• CP_WI 02-02 "МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ" 

2020 година. Във връзка с проведените през 2020 г. СПИ е попълнен Формуляр 

CP_D 02-02-01 „Оценка на съответствието на измерените концентрации с НДЕ“. 

Не са констатирани несъответствия. 

В съответствие с изискванията на Чл. 21, ал. 7 от Наредба за ограничаване на емисиите 

на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации /В сила 

от 31.07.2020 г. Приета с ПМС № 150 от 24.07.2020 г. Обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2020 г./ с 

настоящия ГДОС оператора представя следната информация: 

1. номинална входяща топлинна мощност (MW) на СГИ - ПКГМ 12 с мощност 8.2 MW 

и ПКМ 12 (резервен) с мощмост 9,5 MW; 

2. вид на СГИ (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, двигател, работещ с 

два вида гориво, друг двигател или друга СГИ) – двигател, работещ с два вида гориво – 

природен газ и промишлен газьол; 

3. вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата: д) 

природен газ; 

4. датата на започване на експлоатация на СГИ или когато датата на започване на 

експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала преди 20 

декември 2020 г. – СГИ е разрешено с условията на КР издадено през 2012 г. и се експлоатира 

от 2008 г. 
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5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията (код 

по NACE) – код 11.05 Производство на пиво 

6. очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ и средно работно 

натоварване – двата СГИ се използват сумарно до 8760 часа/годишно. 

7. декларация, подписана от оператора, че СГИ ще бъде експлоатирана не повече от 

броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че СГИ се възползва от 

дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата – СГИ не се възползва от 

дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата. 

8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в 

случай на стационарна СГИ - и адрес, на който се намира инсталацията - „КАРЛСБЕРГ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 127015636, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 10, етаж 4, 1766 

София, България, телефон: + 359 2 44 01 360, Факс: + 359 2 44 01 388, е-mail: 

office@carlsberg.bg. Адрес на площадката: гр. Шумен, 9700, ул. „Раковски“ № 115, телефон за 

контакти: +359 886 703 577, е-mail: svetlana.dimitrova@carlsberg.bg 

9. общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната СГИ - NOx  - 11 913.92 

кг/г, SO2 – 334.04 кг/г, CO  - 1 781.52 кг/г 

10. концентрация на CO в емисиите от съответната СГИ – 16 mg/Nm3 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

• Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства; 

2020 година. Няма изменение на посочените в Таблица 9.2.2. и 9.2.3. на КР 

максимални дебити. Същите са определени съгласно паспортни данни на 

монтирания вентилатор. Проведените СПИ не констатират превишения. 

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ; 

2020 година. Необходимата информация се документира във Формуляр CP_D 

02-02-02 „Определяне на годишните количества на замърсителите (kg/y) в 

атмосферния въздух“. Информацията е представена в Таблица 4.2.3. към 

настоящия ГДОС. 

4.2.3. Неорганизирани емисии. 

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 

организирано. В изпълнение на Условие 9.3.2 и 9.3.3 и в съответствие с условие 9.3.4. от КР е 

разработена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 02-03 "НАЛИЧИЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ" 

mailto:office@carlsberg.bg


 
 

 

Стр. 41/72 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД 

ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 10, етаж 4, 1766 София, България 

Телефон: + 359 2 44 01 360, Факс: + 359 2 44 01 388 

E-mail: office@carlsberg.bg 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 

2020 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 474-Н0/2013 г. 

2020 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр CP_D 02-03-

02 „Мерки за предотвратяване на неорганизирани емисии“. Всички мерки се 

спазват стриктно. Създаден е Формуляр CP_D 02-03-01 „Регистър на 

източниците на неорганизирани емисии“. През отчетния период не са 

регистрирани източници на неорганизирани емисии. 

4.2.4. Интензивно миришещи вещества. 

В изпълнение на условие 9.4.3 е разработена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 02-04 „НАЛИЧИЕ НА ЕМИСИИ НА ИНТЕНЗИВНО 

МИРИШЕЩИ ВЕЩЕСТВА“. 

2020 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр CP_D 02-04-

02 „Мерки за предотвратяване на емисии на интензивно миришещи вещества“. 

Всички мерки се спазват стриктно. Създаден е Формуляр CP_D 02-04-01 

„Регистър на емисии на интензивно миришещи вещества“. През отчетния 

период не са регистрирани оплаквания от емисии на интензивно миришещи 

вещества. 

4.2.5. Собствен мониторинг. 

През 2020 г. са извършвани собствени периодични измервания на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух - СПИ на емисии от аспирации към силози и редлер. 

Като приложение към настоящия ГДОС са представени Протокол от изпитване на 

емисии в атмосферния въздух № 489/21.09.2020 г. (Приложение № 4.2-1.), Протокол от 

изпитване на емисии в атмосферния въздух № 672/14.11.2019 г. и Протокол от изпитване на 

емисии в атмосферния въздух № 673/14.11.2019 г. (Приложение № 4.2-2.). 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

Характеристиката на технологичния процес – производство на пиво предопределя 

наличие на отпадъчни води – производствени, БФВ и дъждовни води от площадката. 

4.3.1. Производствени отпадъчни води. 

 При експлоатацията на производствената площадка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД 

– Пивоварна Шумен се формира смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни 

води. Този поток отпадъчни води се зауства в градската канализация на гр. Шумен. 

В пивопроизводството количеството на заустваните отпадъчни води е относително 

равно на потребленото количество свежа вода, намалено с водата необходима за блендиране  

на произведената бира, изпаряващата се вода в процеса на варене на пивната мъст и водата 

във вторичните продукти и твърди отпадъци. Като обобщена информация по статистически 
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данни около 1.3 - 1.8 hl вода на хектолитър бира не се зауства в канализационната система като 

отпадъчна вода. 

Основните източници на производствени отпадъчни води са следните: 

- от CIP инсталации към варилно отделение на инсталация за пивопроизводство; 

- от CIP инсталации към ферментационно отделение на инсталация за 

пивопроизводство; 

- от CIP инсталации към филтрационно отделение на инсталация за 

пивопроизводство; 

- от измиване на машини, съоръжения и подова настилка в инсталация за 

пивопроизводство; 

- от процеса на пастьоризация към инсталация за опаковане; 

- от изплакване с чиста вода на пасьоризатор на РЕТ линия и стъклена линия; 

- от изплакване с чиста вода на моноблок на РЕТ линия и стъклена линия; 

- от CIP инсталации към линия стъкло и линия КЕГ; 

- от миялна машина за стъклени бутилки; 

- от измиване на каси; 

- от измиване на машини, съоръжения и подова настилка в цехове за бутилиране; 

- от продувки парни котли към Инсталация за производство на топлинна енергия; 

- от регенериране на йонообменни смоли в Инсталация за водоподготовка; 

От ръководството на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД е предвидено изграждане на 

локална пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще позволи редуциране на 

показателите на товара. 

Към настоящия момент е стартирано изграждане на ЛПСОВ на производствената 

площадка на пивоварната. 

През 2020 г. оператора е извършвал собствен мониторинг на качеството на отпадъчните 

води, за което са издадени следните протоколи - протокол от изпитване - Протокол от 

изпитване на отпадъчни води № 694-ОВ/13.04.2020 г. и Протокол от изпитване на отпадъчни 

води № 2277-ОВ/02.10.2020г. (Приложение № 4.3.1-1). През 2020 г. не е извършен контролен 

мониторинг на смесен поток отпадъчни води. Обобщени данни от извършения мониторинг са 

представени в следващата таблица. 

Таблица № 4.3.1-1. Данни от собствен мониторинг на производствени и битово-фекални отпадъчни води 

№ Показател Измерена стойност 
1 

mg/l 

Измерена стойност 
2 

mg/l 

ИЕО4 

 

mg/l 

1 2 3 4 6 

1 Температура     40 

2 Активна реакция 8.89 7.43 6,0 - 9,0 

3 Неразтворени вещества 10 58 350 

4 БПК5 18 67 500 

5 ХПК 43 250 650 

6 Азот общ 2 7.7 10 

7 Фосфор общ <0.5 8.2 1,0 
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8 Нефтопродукти <0.1 <0.1 0,5 

9 Арсен <0.001 <0.001 0,2 

10 Олово 0.008 0.009 0,2 

11 Хром общ 0.017 0.018 1,0 

12 Живак <0.0001 <0.0001 0,03 

13 Желязо общо 0.051 0.077 5,0 

14 Никел <0.02 0.07 0,5 

15 Цинк <0.05 0.05 10 

16 Кадмий 0.0025 0.0027 0,02 

17 Мед <0.02 <0.02 0,5 

18 Феноли летливи <0.002 0.004 0,1 

19 Цианиди общо <0.002 <0.002 1,0 

20 Екстрахируеми вещества <0.3 2.6 5,0 

21 ПАВ 0.16 0.48 3,0 
1 Данни от Протокол от изпитване на отпадъчни води № 694-ОВ/13.04.2020 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване на отпадъчни води № 2277-ОВ/02.10.2020 г. 
4 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

 През 2020 г. е констатирано формиране на количество отпадъчни води над 

определеното средногодишно количество описано в Таблица 10.1.3.1 на КР. Същото не е 

счетено за несъответствие предвид липсата на поставено условие в КР за извършване на 

оценка на съответствието по описания показател. Оценка на съответствието се извършва 

единствено по Условие 10.1.3.2 във връзка с определените в разрешителното максимално 

допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води по Таблица 10.1.2.1 

на КР. Констатираното количество отпадъчни води е във връзка с възникнало проникване на 

подпочвени води в подземната част на пивопроизводство, които преминават през подовите 

сифони и навлизат в производствената канализационна система. 

Във връзка с Условие 10.1.3.2. е изготвена: 

• Инструкция CP_WI 03-01 "МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ". 

2020 година. Изготвен е Формуляр CP_D 03-01-01 „Оценка на съответствието 

на измерените концентрации на смесен поток отпадъчни води с МДК“. През 

отчетния период са извършени 2 бр. оценки на съответствието, при които е 

констатирани несъответствие по показател „Общ фосфор“ при извършения 

мониторинг в първо полугодие. Предприетите коригиращи действия са свързани 

с изграждане и експлоатация на ЛПСОВ за производствени отпадъчни води. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ; 

2020 година. Необходимата информация се документира във Формуляр CP_D 

03-01-03 „Определяне на годишните количества на замърсителите (kg/y) в 
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смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води“. 

Информацията е представена в Таблица 4.3.1-2. към настоящия ГДОС. 

 В съответствие с условие 10.4.7. от КР в следващата таблица са представени и 

изчислени стойности на емисиите за единица продукт. 

Таблица № 4.3.1-2. Годишни количества на замърсителите в производствени и битово-фекални отпадъчни 

води 

Показател 1 2 Средни 

стойности 

Годишно 

количество 

отпадъчни 

води 

m3 

Годишно 

количество 

замърсители 

 

kg 

Емисии на 

единица 

продукт 

 

кg/hl 

Температура -  -  -  

112 222 

-  -  

Активна реакция 8.89 7.43 8.1600 -  -  

Неразтворени 

вещества 
10 58 34.0000 3815.548 0.005321 

БПК5 18 67 42.5000 4769.435 0.006651 

ХПК 43 250 146.5000 16440.523 0.022926 

Азот общ 2 7.7 4.8500 544.277 0.000759 

Фосфор общ 0.25 8.2 4.2250 474.138 0.000661 

Нефтопродукти 0.05 0.05 0.0500 5.611 0.000008 

Арсен 0.0005 0.0005 0.0005 0.056 0.00000008 

Олово 0.008 0.009 0.0085 0.954 0.00000133 

Хром общ 0.017 0.018 0.0175 1.964 0.00000274 

Живак 0.00005 0.00005 0.0001 0.006 0.00000001 

Желязо общо 0.051 0.077 0.0640 7.182 0.00001002 

Никел 0.01 0.07 0.0400 4.489 0.00000626 

Цинк 0.025 0.05 0.0375 4.208 0.00000587 

Кадмий 0.0025 0.0027 0.0026 0.292 0.00000041 

Мед 0.01 0.01 0.0100 1.122 0.00000156 

Феноли летливи 0.001 0.004 0.0025 0.281 0.00000039 

Цианиди общо 0.001 0.001 0.0010 0.112 0.00000016 

Екстрахируеми 

вещества 
0.15 2.6 1.3750 154.305 0.000215 

ПАВ 0.16 0.48 0.3200 35.911 0.000050 
1 Данни от Протокол от изпитване на отпадъчни води № 0-91-1/26.04.2020 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване на отпадъчни води № 403-ОВ/27.10.2020 г. 

Като изпълнение на Условие 10.1.3.4. от КР е изготвена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 01-03 "ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ВОДОПРОВОДНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И КАНАЛИЗАЦИОННА 

МРЕЖА" 

2020 година. Извършва се ежеседмичен мониторинг и поддръжка на 

състоянието на канализационната мрежа на площадката. Извършените проверки 

се документират във Формуляр  CP_D 01-03-02 „Проверка техническото 

състояние на водопроводната, топлопреносната и канализационната мрежа“. Не 

са констатирани аварии. 
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4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води. 

 От дейността на оператора не се формират охлаждащи отпадъчни води. 

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води. 

 При експлоатацията на производствената площадка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД 

– Пивоварна Шумен се формира смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни 

води. Този поток отпадъчни води се зауства в градската канализация на гр. Шумен. 

 Информация по тази точка от ГДОС е представена в т. 4.3.1. 

4.3.4. Дъждовни води. 

 Дъждовни води се формират от покрива на производствените сгради, административна 

сграда, помощни помещения и прилежащите площи. Към този поток води се включват и 

дренажни (подземни) води от отводняване на площадката. 

Чрез изградената площадкова канализация (клон дъждовни води, смесени с дренажни 

води) дъждовните води се насочват в посока север от площадката към р. Поройна. 

През 2020 г. на оператора е извършван контролен мониторинг на качеството на 

дъждовни води, за което са издадени Протокол от изпитване на дъждовни води № 15-

0006/22.01.2020 г., Протокол от изпитване на дъждовни води № 15-0005/22.01.2020 г., 

Протокол от изпитване на дъждовни води № 15-0364/07.10.2020 г., Протокол от изпитване на 

дъждовни води № 15-0365/07.10.2020 г., както и извършен собствен мониторинг с издадени 

Протокол от изпитване № 695-ОВ/13.04.2020 г., Протокол от изпитване № 2278-ОВ/02.10.2020 

г., (Приложение № 4.3-1). Обобщени данни от извършения мониторинг са представени в 

следващата таблица: 

Таблица № 4.3.4-1. Данни от мониторинг на дъждовни води 

№ Показател Измерена 

стойност 1 

mg/l 

Измерена 

стойност 2 

mg/l 

Измерена 

стойност 3 

mg/l 

Измерена 

стойност 4 

mg/l 

ИЕО 

 

mg/l 

1 Активна реакция 

рН 
8.36 8.42 7.54 7.8 6,0 – 9,0 

2 Температура 7.1 -  -  -  
3 градуса от 

водоприемника 

3 Неразтворени 

вещества 
45.7 1 1 <2,6 50 

4 БПК5 1.8 1 4 46 50 

5 ХПК 5 <30 <30 113 250 

6 Растителни масла 

и мазнини 
<2 <0.3 2.2 <2 10 

7 Азот амониев 0.152 0.142 0.251 0.61 10 

8 Фосфор (общо) 0.23 <0.5 <0.5 1.14 5 

9 Нефтопродукти <2 <0.1 <0.1 <2 10 
1 Данни от Протокол от изпитване на дъждовни води № 15-0006/22.01.2020 г., Протокол от изпитване на 

дъждовни води № 15-0005/22.01.2020 г. 
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2 Данни от Протокол от изпитване № 695-ОВ/13.04.2020 г. 
3 Данни от Протокол от изпитване № 2278-ОВ/02.10.2020 г. 
4 Данни от Протокол от изпитване на дъждовни води № 15-0364/07.10.2020 г., Протокол от изпитване на 

дъждовни води № 15-0365/07.10.2020 г. 

Видно от резултатите не са констатирани несъответствия поради факта. 

В изпълнение на Условие 10.3.2.1. е изготвена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 03-02 "ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ЗАУСТВЕНИ 

ДЪЖДОВНИ ВОДИ" регламентираща метода на изчисляване на годишните 

количества зауствани дъждовни и дренажни води в р. Поройна. 

2020 година. Изготвен е Формуляр CP_D 03-02-01 „Изчисляване на годишни 

количества заустени дъждовни води“. Годишните количества дъждовни води за 

отчетния период са 149 615 m3. 

Във връзка с Условие 10.3.3.3. е изготвена: 

• Инструкция CP_WI 03-01 "МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ". 

2020 година. Изготвен е Формуляр CP_D 03-01-01 „Оценка на съответствието 

на измерените концентрации на смесен поток отпадъчни води с МДК“. През 

отчетния период са документирани 4 бр. оценки на съответствието, за които не 

са констатирани несъответствия с поставените МДК. 

 Като изпълнение на Условие 10.3.3.4. от КР е изготвена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 01-03 "ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ВОДОПРОВОДНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И КАНАЛИЗАЦИОННА 

МРЕЖА" 

2020 година. Извършва се ежеседмичен мониторинг и поддръжка на 

състоянието на канализационната мрежа на площадката. Извършените проверки 

се документират във Формуляр  CP_D 01-03-02 „Проверка техническото 

състояние на водопроводната, топлопреносната и канализационната мрежа“. Не 

са констатирани аварии. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ; 

2020 година. Необходимата информация се документира във Формуляр CP_D 

03-01-04 „Определяне на годишните количества на замърсителите (kg/y) в 

дъждовни отпадъчни води“. Информацията е представена в Таблица 4.3.4-2. към 

настоящия ГДОС. 
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В съответствие с условие 10.4.7. от КР в следващата таблица са представени и 

изчислени стойности на емисиите за единица продукт. 

Таблица № 4.3.4-2. Годишни количества на замърсителите в дъждовни води 

Показател 1 2 3 4 Средни 

стойности 

Годишно 

количество 

отпадъчни 

води 

m3 

Годишно 

количество 

замърсители 

kg 

Активна реакция рН 8.36 8.42 7.54 7.8 8.030 

149 615 

-  

Температура 7.1       7.100 -  

Неразтворени вещества 45.7 1 1 1.3 12.250 1832.78 

БПК5 1.8 1 4 46 13.200 1974.92 

ХПК 5 15 15 113 37.000 5535.76 

Растителни масла и 

мазнини 
1 0.15 2.2 

1 
1.088 

162.71 

Азот амониев 0.152 0.142 0.251 0.61 0.289 43.20 

Фосфор (общо) 0.23 0.25 0.25 1.14 0.468 69.95 

Нефтопродукти 1 0.05 0.05 1 0.525 78.55 

4.4. Управление на отпадъците. 

През 2020 г. на територията на Инсталация за производство на пиво на „КАРЛСБЕРГ 

БЪЛГАРИЯ“ АД не са генерирани отпадъци, различни по вид от определените в 

разрешителното. 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите 

извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено 

след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи. 

Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, 

генерирани от КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД се представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 

4.4-2, 4.4-3. и 4.4.-4, както следва: 
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Таблица 4.4-1. Производствени отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Материали, 

негодни за 

консумация или 

преработване 

02 07 04 0.25 0 - - - - Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 100 16,440 - - 
Площадка № 1 

Площадка № 7 
„МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 150 14,704 - - 

Площадка № 1 

Площадка № 7 
„МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Опаковки от 

дървесни 

материали 

15 01 03 100 84,760 - - Площадка № 2 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Метални опаковки 15 01 04 5 0,656 - - Площадка № 1 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 950 90,160 - - Площадка № 2 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 15 02 

02 (кизелгур) 

15 02 03 1800 1,840 - - Площадка № 8 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 
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Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 15 02 

02 (водни филтри) 

15 02 03 0,8 0 - - - - Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 0209 

до 16 02 13 

16 02 14 1 0,182 - - Площадка № 9 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Желязо и стомана 17 04 05 200 0 - - - - Да 

Таблица 4.4-2. Опасни отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 1 0,120 - - Площадка № 4 не Да 
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Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 5 0,460 - - Площадка № 6 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде) кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (маслени 

филтри) 

15 02 02* 0,2 0,0155 - - Площадка № 4 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде) кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

(текстилни 

материали) 

15 02 02* 0,25 0,02 - - Площадка № 4 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 1 0 - - - - Да 
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Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,2 0,029 - - Площадка № 5 „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Таблица 4.4-3. Строителни отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 5000 4,360 - - - „МЕТАРЕКС“ ООД Да 

Таблица 4.4-4. Смесени битови отпадъци. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 20 4,8 - - не ОБЩИНА ШУМЕН Да 

Битови отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

20 03 99 100 87,260 - - 
Площадка № 2 

Площадка № 7 
„МЕТАРЕКС“ ООД Да 
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4.4.1. Образуване на отпадъците. 

Количествата на повечето генерираните отпадъци за отчитания период не превишават 

определените стойности, заложени в разрешителното. 

Стойностите им са посочени в представените по-горе таблици 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3 и 4.4-

4. 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци. 

 На оператора не се разрешава приемане на отпадъци от външни фирми за третиране на 

площадката на пивоварната. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците. 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 

предварително съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. През 2020 г. на 

площадката на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД са съхранявани следните видове отпадъци по 

площадки: 

Площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 1 

Площадка № 1 за предварително съхранение на производствени отпадъци е открита, с 

асфалтово покритие, разположена непосредствено до цеха за бутилиране на Пивоварна 

Шумен. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01; 

- Пластмасови опаковки – код 15 01 02; 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 2 

Площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци открита, 

асфалтирана, в южната част на промишлената площадката. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Стъклени опаковки – код 15 01 07; 

- Други битови отпадъци - код 20 03 99 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 3 

Открита площадка за временно съхранение на производствени отпадъци е разположена 

в западната част на площадката. 
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На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Желязо и стомана – код 17 04 05; 

Площадки за предварително съхранение на опасни отпадъци - № 4 

Закрита площадка за предварително съхранение на опасни отпадъци е разположена в 

навес  до Електроремонтен участък. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Нехлорирани отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

(компресорно масло) – код 13 02 05* 

- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 

- маслени филтри - 15 02 02* 

Площадки за предварително съхранение на опасни отпадъци - № 5 

Закрита площадка за предварително съхранение на опасни отпадъци е разположена в 

Електроремонтен участьк. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Живачни и луминесцентни лампи - код 20 01 21* 

Площадки за предварително съхранение на опасни отпадъци - № 6 

Закрита площадка за предварително съхранение на опасни отпадъци е разположена на 

територията на складови помещения към цеха за производство на пиво. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества – код 15 01 10* 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 7 

Площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци открита, 

асфалтирана, в западната част на промишлената площадката.  

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01; 

- Пластмасови опаковки – код 15 01 02; 

- Метални опаковки - код 15 01 04; 



 
 

 

Стр. 54/72 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД 

ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 10, етаж 4, 1766 София, България 
Телефон: + 359 2 44 01 360, Факс: + 359 2 44 01 388 

E-mail: office@carlsberg.bg 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 

2020 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 474-Н0/2013 г. 

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от 15 02 02 (водни филтри) – с код 15 02 03; 

- Други битови отпадъци - код 20 03 99; 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 8 

Площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци открита, 

асфалтирана, в западната част на промишлената площадката, непосредствено до филтърно 

отделение.  

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от 15 02 02 - кизелгур - код 15 02 03; 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 9 

Площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци закрита, 

облицована, в западната част на промишлената площадката, помещение на пети етаж „Склад 

за резервни части“. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 - 16 02 14. 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 10 

Площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци закрита, 

облицована, в западната част на промишлената площадката, помещение на пети етаж „Склад 

за резервни части“. 

На площадката са съхранявани следните отпадъци: 

- Материали, негодни за консумация или преработване - 02 07 04. 

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на 

отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се 

прилага: 

• Инструкция CP_WI 04-01 "ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ". Резултатите от извършените проверки и съответствието на 

площадките се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2020 година. За отчетния период е извършена по 1 бр. проверка /общо 10 бр./ на 

всички площадки за предварително съхранение. Не са констатирани 
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несъответствия на начините на временно съхранение на отпадъците. Данни за 

проверките са документирани с Формуляр CP_D 04-01-01 „Оценка на 

съответствието на предварителното съхранение на отпадъците с условията на 

комплексното разрешително“. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците. 

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД извършва контрол на начините на транспортиране на 

отпадъците. За същото е изготвена и се прилага: 

• Инструкция CP_WI 04-02 "ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ". Резултатите 

от извършените проверки и съответствието се документират, съгласно 

цитираната инструкция. 

2020 година. През отчетния период е извършена 1 бр. оценка на 

транспортирането на отпадъци, която е документирана във Формуляр CP_D 04-

02-01 „Оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията 

на комплексно разрешително“. Не са констатирани несъответствия. 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците. 

На производствената площадка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД не се извършват 

операции по оползотворяване на отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.5.2. е изготвена: 

• Инструкция CP_WI 04-03 „ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ“. 

2020 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка на предадените за 

оползотворяване отпадъци. Проверката е документирана във Формуляр CP_D 

04-03-01 „Оценка на съответствието на оползотворяването/обезвреждането на 

отпадъци с условията на комплексното разрешително“. Не е констатирано 

несъответствие. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС. На операции по 

оползотворяване са предадени следните отпадъци: 

Таблица 4.4.5-1. Оползотворяване на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 16,440 t 

Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 
Да 
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R12, R13 – 14,704 t 

Опаковки от 

дървесни 

материали 

15 01 03 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 84,760 t 

Да 

Метални 

опаковки 
15 01 04 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 0,656 t 

Да 

Стъклени 

опаковки 
15 01 07 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 90,160 t 

Да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни 

вещества или 

замърсени с 

опасни 

вещества 

15 01 10* не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 0,460 t 

Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, 

(включително 

маслени 

филтри, 

неупоменати 

другаде) кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

замърсени с 

опасни 

вещества 

(кърпи) 

15 02 02* не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 0,020 t 

Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, 

(включително 

маслени 

филтри, 

неупоменати 

другаде) кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

замърсени с 

опасни 

вещества 

(маслени 

филтри) 

15 02 02* не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 0,0155 t 

Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, 

кърпи за 

изтриване и 

предпазни 

облекла, 

15 02 03 не не 

„АГРОСТРОЙ“ ЕООД – 

оползотворяване 

R12, R03 – 1,840 t 

Да 
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различни от 15 

02 02 

(кизелгур) 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 

0209 до 16 02 

13 

16 02 14 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 – 0,182 t 

Да 

Нехлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

13 02 05* не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R12, R13 –  0,500 t 

Да 

Флуоресцентн

и тръби и 

други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 21* не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R13 – 0,029 t 

Да 

Смесени 

отпадъци от 

строителство и 

събаряне, 

различни от 

упоменатите в 

17 09 01, 17 09 

02 и 17 09 03 

17 09 04 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД – 

оползотворяване 

R13 – 4,360 t 

Да 

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците. 

На производствената площадка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД не се извършват 

операции по обезвреждане на отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.6.2. е изготвена: 

• Инструкция CP_WI 04-03 „ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ“. 

2020 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка на предадените за 

обезвреждане отпадъци. Проверката е документирана във Формуляр CP_D 04-

03-01 „Оценка на съответствието на оползотворяването/обезвреждането на 

отпадъци с условията на комплексното разрешително“. Не е констатирано 

несъответствие. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС. На операции по 

оползотворяване са предадени следните отпадъци: 
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Таблица 4.4.6-1. Обезвреждане на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 не не 
ОБЩИНА ШУМЕН 

D05 – 4,8 t 
Да 

Битови 

отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

20 03 99 не не 
ОБЩИНА ШУМЕН 

D05 – 87,260 t 
Да 

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците. 

На територията на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД се водят следните отчетни книги: 

• Отчетна книга за образуване на отпадъци (по месеци); 

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2020 г. са изготвени 

изискващите се Годишни отчети за образуване на отпадъци. Същите са представени в ИАОС.  

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с 

условията на КР е изготвена и се прилага следната инструкция: 

• Инструкция CP_WI 04-04 "ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ". 

2020 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Съставени са 

справки за образуване на отпадъци по видове и оценка на съответствието. 

Извършената проверка е документирана във Формуляр CP_D 04-04-01 „Оценка 

на съответствието на образуване на отпадъци с условията на комплексното 

разрешително“. Не са констатирани несъответствия. 

4.5. Шум. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

• дневно ниво - 70 dB(A); 

• вечерно ниво - 70 dB(A); 

• нощно ниво - 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 
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• дневно ниво - 55 dB(A); 

• вечерно ниво - 50 dB(A); 

• нощно ниво - 45 dB(A). 

През 2020 г. не е извършено измерване на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни 

нива на шум в мястото на въздействие. Издадени са Протокол за проведени собствени 

измервания на шум № 115/25.09.2019 г. Протокол от изпитване на шум № 115/25.09.2019 г. 

Копия на протоколите са представени в Приложение 4.5.1.. Резултатите от измерването са 

представени в таблици 4.5-1, 4.5-2 и 4.5-3. 
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Таблица 4.5-1. Дневно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,2±0,3 70,0 20,8 60,8 0,4 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 51,3±0,3 70,0 19,7 65,8 0,8 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,7±0,3 70,0 19,4 65,4 1,1 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,1±0,3 70,0 18,9 66,1 1,3 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,2±0,3 70,0 18,5 68,7 0,5 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,0±0,3 70,0 17,8 70,4 0,5 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,2±0,3 70,0 16,9 73,4 0,5 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,8±0,3 70,0 16,6 77,6 0,5 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 61,3±0,3 70,0 16,6 80,9 0,6 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,2±0,3 70,0 16,7 82,1 0,4 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,9±0,3 70,0 16,8 83,0 0,8 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,9±0,3 70,0 17,0 81,2 0,7 няма 
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13 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,2±0,3 70,0 17,1 83,9 0,6 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,0±0,3 70,0 16,9 85,1 0,5 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.15) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,6±0,3 70,0 16,9 85,4 0,5 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.16) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 56,7±0,3 70,0 17,0 85,7 0,6 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.17) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 58,6±0,3 70,0 17,0 85,3 1,0 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.18) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,7±0,3 70,0 17,4 78,8 0,4 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.19) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,3±0,3 70,0 17,3 77,2 0,7 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.20) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,1±0,3 70,0 17,3 77,1 1,3 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.21) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,9±0,3 70,0 17,0 81,2 0,7 няма 

22 

Еквивалентно ниво на шум  

(място на въздействие – 

жилищна сграда в гр. Шумен, 

ул. „Владайско въстание” № 

16) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,1±0,3 55,0 17,2 76,4 0,6 няма 

23 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур  

№ 1-  Lср1) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 55,9±0,3 70,0 18,0 73,0 0,7 - 

24 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур № 1(Lр1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 102,2±4,1 

Не се 

нормира 
- - - - 

25 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур  

№ 2-  Lср2) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,7±0,3 70,0 17,1 82,2 0,7 - 
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26 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур № 2 (Lр2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 98,6±4,0 

Не се 

нормира 
- - - - 

Таблица 4.5-2. Вечерно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,2±0,3 70,0 17,1 79,4 0,6 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,6±0,3 70,0 16,4 83,6 0,7 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 56,7±0,3 70,0 16,2 84,4 0,4 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 59,2±0,3 70,0 16,2 84,0 0,6 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 62,3±0,3 70,0 16,2 86,4 0,4 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,6±0,3 70,0 15,8 86,8 0,6 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 55,7±0,3 70,0 15,4 87,1 0,6 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,7±0,3 70,0 15,3 85,0 0,4 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,1±0,3 70,0 15,2 86,1 0,4 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 49,1±0,3 70,0 14,9 87,2 1,5 няма 
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11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,7±0,3 70,0 15,2 88,7 0,5 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,7±0,3 70,0 15,4 85,5 1,4 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 55,8±0,3 70,0 15,8 85,7 0,4 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,9±0,3 70,0 15,6 87,4 0,4 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.15) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 55,2±0,3 70,0 15,6 87,9 0,4 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.16) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,5±0,3 70,0 15,7 86,2 0,4 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.17) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 58,3±0,3 70,0 16,0 84,6 0,5 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.18) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,7±0,3 70,0 15,6 81,4 0,4 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.19) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,2±0,3 70,0 15,7 80,1 0,5 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.20) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,5±0,3 70,0 15,6 81,6 0,4 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.21) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,6±0,3 70,0 15,4 85,5 1,5 няма 

22 

Еквивалентно ниво на шум  

(място на въздействие – 

жилищна сграда в гр. Шумен, 

ул. „Владайско въстание” № 

16) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 46,7±0,3 50,0 15,7 81,1 0,7 няма 

23 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур  

№ 1-  Lср1) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 56,8±0,3 70,0 15,8 85,4 0,7 - 

24 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур № 1 (Lр1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 103,1±4,2 

Не се 

нормира 
- - - - 
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25 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур  

№ 2-  Lср2) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,8±0,3 70,0 15,7 84,5 0,5 - 

26 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур № 2 (Lр2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 98,8±4,0 

Не се 

нормира 
- - - - 

Таблица 4.5-3. Нощно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,1±0,3 70,0 14,0 86,2 0,4 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,2±0,3 70,0 14,1 86,8 0,6 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,8±0,3 70,0 14,4 87,2 0,4 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 56,6±0,3 70,0 14,3 86,4 0,4 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,4±0,3 70,0 14,2 85,9 0,4 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 55,9±0,3 70,0 14,0 86,4 0,5 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,3±0,3 70,0 13,2 89,6 0,4 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,6±0,3 70,0 13,1 89,2 0,4 няма 
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9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,4±0,3 70,0 13,0 89,8 0,6 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,2±0,3 70,0 13,0 89,7 0,9 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,8±0,3 70,0 13,9 88,4 0,5 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 51,9±0,3 70,0 14,0 86,8 1,0 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 52,6±0,3 70,0 13,8 87,9 0,4 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 51,8±0,3 70,0 13,2 89,0 0,4 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.15) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,6±0,3 70,0 13,4 89,1 0,5 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.16) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,2±0,3 70,0 14,0 87,4 0,4 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.17) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 57,2±0,3 70,0 14,1 87,2 0,4 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.18) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,3±0,3 70,0 14,1 87,7 0,4 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.19) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 50,0±0,3 70,0 14,2 87,8 0,4 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.20) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,4±0,3 70,0 14,3 86,4 0,5 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.21) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 51,8±0,3 70,0 14,0 88,3 0,8 няма 

22 

Еквивалентно ниво на шум  

(място на въздействие – 

жилищна сграда в гр. Шумен, 

ул. „Владайско въстание” № 

16) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 43,8±0,3 45,0 14,3 87,7 0,4 няма 

23 
Еквивалентно ниво на шум  

(фонов шум) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 38,8±0,3 

Не се 

нормира 
14,4 86,8 0,4 няма 
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24 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур  

№ 1-  Lср1) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 54,4±0,3 70,0 13,8 87,7 0,5 - 

25 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур № 1 (Lр1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 100,7±4,1 

Не се 

нормира 
- - - - 

26 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур  

№ 2-  Lср2) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
115/2020 53,4±0,3 70,0 13,9 87,9 0,5 - 
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Изпитванията са извършени от акредитирана лаборатория. Видно от резултатите не се 

констатира превишение на зададените с условията на КР норми на еквивалентно ниво на шум. 

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция CP_WI 05-01 "МОНИТОРИНГ НА ШУМ". 

2020 година. През 2020 година не е извършено изпитване за еквивалентните 

нива на шум. Оценка на съответствието е документирана във Формуляр CP_D 

05-01-01 „Оценяване на съответствието на измерените/изчислени еквивалентни 

нива на шум“. Не са констатирани несъответствия. Следващото измерване ще 

бъде през 2021 г. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

На площадката на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД – Пивоварна Шумен не се извършва 

пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция CP_WI 01-03 "ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ВОДОПРОВОДНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И КАНАЛИЗАЦИОННА 

МРЕЖА" 

2020 година. Извършва се ежеседмичен мониторинг и поддръжка на 

състоянието на канализационната мрежа на площадката. Извършените проверки 

се документират във Формуляр  CP_D 01-03-02 „Проверка техническото 

състояние на водопроводната, топлопреносната и канализационната мрежа“. Не 

са констатирани аварии. 

• Инструкция CP_WI 06-01 „ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИВИ НА ОПАСНИ 

ВЕЩЕСТВА“, както и документирането им.  

2020 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. През 

отчетния период не е допускан разлив. За документиране на констатациите е 

създаден Формуляр CP_D 06-01-01 „Дневник за възникване на разлив на опасни 

вещества“. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

 На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в подземните води. Изградени са 3 бр. пунктове за собствен мониторинг на подземни 

води в съответствие със съгласувателно писмо на БДЧР и Условие 13 на издаденото 

комплексно разрешително. През отчетния период са констатирани сухи  на пробипунктове за 
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мониторинг на подземни води, поради което не е извършено изпитване. Обобщени данни за 

резултатите са представени в следващата таблица. 

Таблица № 4.6.1-1. Резултати от собствен мониторинг на подземни води МП-1 (фонов) 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Активна реакция МП-1 ≥6,5 и ≤9,5 7,35 
Веднъж 

годишно 
да 

Електропроводимост МП-1 2000 655 
Веднъж 

годишно 
да 

Амониев йон МП-1 0,5 0,096 
Веднъж 

годишно 
да 

Нитрати МП-1 50 5,8 
Веднъж 

годишно 
да 

Сулфати МП-1 250 13,00 
Веднъж 

годишно 
да 

Хлориди МП-1 250 22,35 
Веднъж 

годишно 
да 

Нефтопродукти МП-1 0,50 <0,1 
Веднъж 

годишно 
да 

Таблица № 4.6.1-2. Резултати от собствен мониторинг на подземни води МП-2. 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Активна реакция МП-2 ≥6,5 и ≤9,5 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Електропроводимост МП-2 2000 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Амониев йон МП-2 0,5 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Нитрати МП-2 50 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Сулфати МП-2 250 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Хлориди МП-2 250 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Нефтопродукти МП-2 0,50 сух 
Веднъж 

годишно 
- 

Таблица № 4.6.1-3. Резултати от собствен мониторинг на подземни води МП-3 
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Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Активна реакция МП-3 ≥6,5 и ≤9,5 7,33 
Веднъж 

годишно 
да 

Електропроводимост МП-3 2000 578,00 
Веднъж 

годишно 
да 

Амониев йон МП-3 0,5 <0,025 
Веднъж 

годишно 
да 

Нитрати МП-3 50 4,50 
Веднъж 

годишно 
да 

Сулфати МП-3 250 9,00 
Веднъж 

годишно 
да 

Хлориди МП-3 250 32,70 
Веднъж 

годишно 
да 

Нефтопродукти МП-3 0,50 <0,1 
Веднъж 

годишно 
да 

 Ато Приложение № 4.6.1 са представени протоколи за вземане на проба/извадка за 

доказване липсата на вода в пунктовете за мониторинг. 

В съответствие с Условие 13.2.2. е изготвена: 

• Инструкция CP_WI 06-02 "МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ" 

2020 година. Създаден е Формуляр CP_D 06-02-01 „Оценка на съответствието на 

измерените концентрации на показателите със стандарт за качество на подземни 

води“. През отчетния период е извършена оценка на съответствието на измерените 

концентрации на показателите със стандарт за качество на подземни води. Не са 

констатирани несъответствия. 

4.6.2. Собствен мониторинг на почви. 

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на почви. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. 

 Инсталацията за производство на пиво на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД не разполага 

със заложена Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР, тъй 

като инсталацията съответства на законодателството в областта на опазване на околната среда 

и на Най-добрите налични техники (НДНТ). 
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6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ. 

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации 

или части от тях, разположени на територията на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД – Пивоварна 

Шумен. 

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат 

изготвени: 

• План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях; 

• План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

 

7.1. Аварии. 

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план - EHSI 05-16-80  

"ВЪТРЕШЕН АВАРИЕН ПЛАН". През 2020 г. на производствената площадка не са 

регистрирани аварии. 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага 

• Инструкция CP_WI 07-01 "АВАРИЙНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ". 

2020 година. През 2020 г. на производствената площадка не са регистрирани 

аварии. 

2020 година. Не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на 

работата на инсталацията. Същата е в стабилен режим и не предполага 

възникване на преходни и анормални режими на работа.. 

2020 година. Не е планувано прекратяване работата на инсталацията. 

Дружеството не прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на 

работа по силата на Условие 15.4. Такива режими не са дефинирани за работата на Инсталация 

за производство на пиво. 
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7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР. 

През 2020 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР. 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 474-Н0/2013 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДЧР или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:_____________     Дата:  24.03.2021 г. 

Име на подписващия:   Емил Петров 

Длъжност в организацията:  Мениджър Пивоварна 


