
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Министерство  на  околната  среда  и  водите  

Регионална  инспекция  по  околната  среда  и  водите  - Бургас  

РЕШЕНИЕ  №  БС-б9-П(?\ , 

за  прекратяване  на  процедура  по  преценяване  на  необходимостга  от  извършване  
на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  

С  вк. №  ПД-1467 от  30.05.2017 г. е  внесено  уведомление  по  смисъла  на  чл. 4, ал. 1 
от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  
околната  среда  /НУРИОВОС/ за  инвестиционно  предложение: „Събиране, предаване  и  
първична  обработка  на  отпадъчни  нефтоводни  смеси  и  третиране  на  отпадъци  и  
остаrьци  от  товари  с  произкод  от  нормалната  експлоатация  на  кораби  в  поземлен  имот  
07079.662.9520, Промишлена  зона  „Юг", гр. Бургас, община  Бургас" с  възложител  „МВ  
ОЙЛ" ЕООД. 

След  преглед  на  представената  информация  е  установено, че  тя  е  недостаrьчна  за  
пр0изнасяне  от  страна  на  РИОСВ-Бургас  и  с  писмо  с  изх. №  ПД-1467 от  29.0б.2018г., 
възложителят  е  уведомен, че  в  срок  до  27.07.2018 г. е  необкодимо  да  се  представи: 
• Технологичната  схема  на  новата  инсталация  за  първична  обработка  на  

отпадъчни  нефтоводни  смеси  (ИПООНС), включваща  реконструирания  резервоар  с  
обем  25 куб.м. и  останалите  съоръжения  (сепаратори, помпи, трисекционен  сборник). 
да  се  представи  подробно  описание, съответстващо  на  технологичната  схема. 
• При  наличие  на  различни  видове  отпадъчни  нефтопродукти  (напр. 130403 и  

160708 - прием  едновременно  от  кораба), да  се  уточни  как  ще  се  извършва  
първоначалното  им  съкраняване, след  като  се  предвижда  един  буферен  резервоар  за  
нефтоводни  смеси  (10 м3 от  цистерната  25 м3). 
• да  се  уточни  по  какъв  начин  ще  се  извърши  преконструирането  на  25 куб.м. 

резервоар  в  три  отделения  (10 м3, 8 м3 и  7 м3). 
В  хода  на  процедурата  по  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  /ОВОС/ е  

посrьпило  Заявление  с  Вк. №  1467/20.07.02015г. от  възложителя  да  се  прекрати  
процедурата  по  негово  искане. 

Настоящото  заявление  би  могло  да  се  разгледа  единствено  като  искане  от  страната  
по  чиято  инициатива  е  започнало  административното  производство  то  да  бъде  
прекратено. 

С  оглед  на  изложените  по-горе  фактически  обстоятелства, на  основание  чл.56, 
ал. 1 от  Административнопроцесуалния  кодекс  (АПК) 

РЕШИХ: 

Прекратявам  процедурата  по  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  
на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда, в  т.ч. и  на  съвместната  
процедурата  по  оценка  за  съвместимост  за  инвестиционно  предложение: 

гр. Бургас, к-с  Лазур, ул. „Перущица" 67, ет. 3, п.к. 388 
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mai1: riosvbs@unacs.b~ 

www.riosvbs.com   

    



„Събиране, предаване  и  първична  обработка  на  отпадъчни  нефтоводни  смеси  и  
третиране  на  отпадъци  и  остаrьци  от  товари  с  произход  от  нормалната  експлоатация  на  
кораби  в  поземлен  имот  07079.662.9520, Промициена  зона  „Юг”, гр. Бургас, община  
Бургас" с  възложител  „МВ  ОЙЛ" ЕООД. 

Прекратяването  на  процедурата  с  настоящото  Решение  не  изключва  
възможността  възложителят  да  подаде  ново  уведомление  до  комnетентния  
орган. 

Решението  може  да  бъде  обжалвано  пред  Министъра  на  околната  среда  и  
водите  и  Административен  rьд  Бургас, чрез  Директорът  на  РИОСВ  - Бургас  в  14- 
дневен  срок  от  съоби;аването  му  на  заинтересованите  лица  по  реда  на  
Административнопроцесуалния  кодекс. 

гр. Бургас, к-с  Лазур, ул. „Перущица" 67, ет. 3, п.к. 388 
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mai1: riosvbsC~unacs.bg 
www.riosvbs.com   

    


