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Зелени иновации в пивоварната индустрия






Компании за производство на бира, членове на
СПБ : „Болярка ВТ“ АД, „Бритос“ ЕООД,
„Загорка“ АД, „Каменица“ АД, „Карлсберг
България“ АД, „Ломско пиво“ АД, „Доровски
инвест“ ООД.
Глобален ангажимент на големите бирени
компании за нулев еко отпечатък на
индустрията.
Зелена енергия, нулев въглероден отпечатък,
нулеви отпадни води, нулеви нерециклируеми
отпадъци от опаковки 2025 – 2030 г.
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o



o

Екологични практики и иновации на
членовете на СПБ:
2015 – 2019 еко инвестиции – над 35 млн. лева
Зелени иновации за оптимизиране на
ресурсите:
намаляване на средния разход на
техническата вода
от 15-20 hl на 3-6 hl/1 hl бира

o

намаляване на средния разход на ел.
енергия:
от 50 – 75 MJ на 24 – 36 MJ за 1 hl бира.

o

намаляване на потреблението на природен газ
на база произведена продукция- с 10 – 15% в
сравнение с 2014 г.
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Биоанаеробни инсталации за третиране и пречистване на отпадните води.



Намаляване теглото на опаковките. 100% рециклируеми материали.

Ежегодно снижаване на дела на продажбите в РЕТ бутилки – 12% в
сравнение с 2015 г.





Оползотворяване на органичните отпадъци от пивопроизводството.
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От бирените трици за храна на животните
през биогаза от анаеробните реактори до
BUZZED нишката на 3D принтирането.


Биоразградими материали за бирените
опаковки.


Зелени инициативи и проекти в подкрепа на
местните общности.




Публична отчетност, награди и отличия
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Рециклираните ежегодно бирени PET бутилки
спестяват електро енергия, ползвана от 1 700
бълг. домакинства за 2 години.
Рециклирането на 10 тона бирени кенчета
спестява енергия, необходима за нуждите на
почти 400 000 домакинства за 1 година.
Оползотворяваните ежегодно около 3 400 тона
бирени стъклени бутилки спестяват емисии от
1100 тона въглероден двуокис. 1 рециклирана
стъклена бутилка спестява енергия за 4 часа
осветление с 60 W крушка.
Спестяваните ежегодно от пивоварните близо 200
тона хартия предотвратяват изсичането на 2600
дървета.
80 000 тона бирена каша годишно се ползват за
храна на животните.
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