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

За инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във 
водотръбен котел ПКГМ-12 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация -  Бургас“ 
ЕАД в УПИ Ш-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: „КОИБА“ ЕООД, е постъпило 
Уведомление по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) с вх. № ПД-2282 от 03.09.2018г.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-2282(1)/25.10.2018 г. възложителят е уведомен, 
че предвидените от него дейности са свързани с промяна в работата на инсталация с 
действащо КР №33-Н1/2015 г. с оператор „Топлофикация Бургас“ ЕАД и са допустими 
след разрешаване на промените от Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция 
по околна среда (ИАОС), в качеството му на компетентен орган за издаване, отказ, 
преразглеждане, изменение или актуализиране на КР, съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗООС. Със 
същото писмо е изискано от възложителя в срок до 26.11.2018 г. да предостави 
разяснение, както и допълнителна информация относно заявеното инвестиционно 
предложение по отношение на:

• Количеството и вида на вредните вещества, които ще бъдат изпускани в атмосферния 
въздух в резултат от реализацията на гореописаното инвестиционно предложение.

• Пречиствателните съоръжения (филтри, циклони и други), които се предвижда да се 
използват преди изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

• Количеството на прогнозните емисии за замърсителите в приземния слой на 
атмосферата, които са определени, съгласно одобрена от МОСВ Методика за изчисляване на 
височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на вредни 
вещества в приземния слой, при използване на програмен продукт PLUME. При моделирането 
да се вземе впредвид близостта на „Топлоцикация -  Бургас“ ЕАД до кв. Лозово и град Бургас.

• ПКГМ -  12 (№ 3), разположен на площадката на Топлофикация -  Бургас“ ЕАД, за 
който се предвижда да бъде преустроен за нуждите на изгаряне на RDF и въглищен прах е 
част от Горивна инсталация с издадено Комплексно разрешително с № 33-Н1/2015 г. на 
„Топлофикация -  Бургас“ ЕАД. От представената информация не става ясно разрешена ли е 
промяна на упоменатото комплексно разрешително.

• В случай, че е разрешена промяна е необходимо да се разпише какво точно касае 
промяната, както и да се разгледа действието на предвижданите от Вас дейности по изгаряне 
на RDF и въглищен прах, върху дейността на „Топлофикация -  Бургас“ ЕАД.

• В представената информация не е посочено как ще се приема въглищния прах на 
площадката -  като отпадък по смисъла на §1, т. 17 от ДР на Закона за управление на 
отпадъците или като свежа суровина.

• В представената информация не е посочен произход на RDF и въглищен прах, за 
които се предвижда да бъдат изгаряни - от България, от страни членки на ЕС или от трети 
страни.
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• В представената информация не е посочен режим на работа на инсталацията за 
изгаряне, т.е. дали същия ще бъде непрекъснат или не.

• Не става ясно как ще се извършва изгарянето на RDF и въглищен прах -  поотделно 
или съвместно -  информацията е противоречива.

• В представената информация не е посочено къде и как ще се съхранява RDF и 
въглищния прах, преди извършване на операцията по изгаряне -  място, начин съоръжения, 
мерки за екологосъобразно съхранение.

• В представената информация не са посочени количествата RDF и въглищен прах, 
които ще се приемат на площадката за последващо подлагане на операция по изграряне.

• Не е посочено как ще се удостоверява калоричността, съответно на RDF и въглищен
прах.

• В представената информация не е посочено как ще се третират и управляват RDF и 
въглищен прах, които са с калоричност различна от посочената в съответното ИП. Какъв ще 
бъде техния процент от общо доставените.

• Не са посочени код и наименование на отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 
2 за класификация на отпадъците, които ще се образуват на площадката при цялостната 
дейност, както и предполагаеми количества и начин на управление.

С писмо вх. № ПД-2282(2)/26.11.2018 г. възложителят е внесъл в РИОСВ - Бургас 
допълнителна информация относно горецитираното инвестиционно предложение, в която 
е упоменал, че по отношение на уведомяване на ИАОС -  София дружеството възложител 
на ИП „КОИБА“ ЕООД няма правомощия да инициира такъв род дейност, като 
възложителят е получил уверение от оператора „Топлофикация Бургас“ ЕАД, че ще 
предостави на ИАОС-София необходимата информация.

С писмо с изх. № КПКЗ-111/11.12.2018 г. РИОСВ-Бургас е уведомил оператора 
„Топлофикация -  Бургас“ ЕАД, на територията на който е разположен обектът предмет на 
инвестиционното предложение за постъпило в РИОСВ-Бургас уведомление за 
инвестиционно предложение предвиждащо реконструкция и впоследствие експлоатация 
на части от горивната инсталация предмет на комплексно разрешително (КР) № 33- 
Н 1/2015 г. с оператор „Топлофикация Бургас“ ЕАД. С горецитираното писмо е изискано 
от оператора информация за планираните промени в работата на инсталацията, както и 
становище на компетентния орган (ИАОС-София) относно реда за разрешаването им и 
възможността за отдаване на дейностите по стопанисване и експлоатация на части от 
инсталацията, предмет на КР, на други юридически лица.

С писмо вх. № КПКЗ-111(1 )/2018 г. оператора „Топлофикация Бургас“ ЕАД 
уведомява РИОСВ-Бургас, че в изпълнение на чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗООС и Условие 7.5 от 
КР № 33-Н1/20015 г. е уведомил МОСВ и ИАОС за планираната работа в инсталациите по 
Условие № 2 от КР както и че към момента не е получило отговор от компетентните 
органи по издаване, отказ, преразглеждане, изменение или актуализация на комплексни 
разрешителни относно допустимостта за отдаване на дейностите по стопанисване и 
експлоатация на част от инсталацията на други юридически лица.

С вх. № КПКЗ-111(2)/22.01.2019 г. в РИОСВ-Бургас постъпва писмо с изх. № 26- 
00-1075.21.01.2019 г. на МОСВ (наш вх. № КПКЗ-111(2)/22.01.2019 г.), относно отдаване 
под наем на ГК-12 (№ 2), ПКГМ-12 (№ 3) и ВК-100 (№ 3) на МОСВ. В съдържанието на 
писмото, компетентният орган по околна среда МОСВ, с копие до ИАОС София и РИОСВ 
Бургас информира оператора на горивната инсталация (Топлофикация Бургас“ ЕАД), че за 
определяне на приложима процедура за разрешаването на промяната с условията на 
Комплексно разрешително (КР) № 33-Н1/2015 г., е необходимо съгласно чл. 16, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, да представи в
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Министерство на околната среда и водите (МОСВ), е копие до Изпълнителна агенция по 
околна среда, информация с обхвата и съдържанието на Приложение № 5 от същата 
Наредба. В заключение е описано, че въз основа на получените документи, МОСВ 
извършва оценка за наличие на съществена промяна по смисъла на ЗООС и 
същевременно ще уведоми Възложителя за приложимата процедура и действията, 
които следва да предприеме за разрешаване на промяната с условията на издаденото 
КР.

С Решение № БС-03-С/01.02.2019 г. на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК 
директорът на РИОСВ Бургас спира процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. и 
съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за 
инвестиционно предложение „предложение „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен 
прах във водотръбен котел ПКГМ-12 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация 
-  Бургас“ ЕАД в УПИ Ш-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: „КОИБА“ ЕООД до 
произнасяне на МОСВ и ИАОС-София.

С писмо изх. № ПД-2282(4) от 09.12.2019 г. директорът на РИОДВ Бургас е 
изискал от възложителя в три дневен срок да уведоми РИОСВ Бургас за процедурата пред 
МОСВ по изменение на Комплексно разрешително №33-Н/2015 г., като го е уведомил, че 
при неуведомяване в срок, производството пред РИОСВ Бургас ще бъде прекратено на 
основание чл. 30, ал.2 от АПК. Съгласно Известие за доставяне, писмо изх. № ПД-2281 от 
09.12.2019 г. на РИОСВ Бургас е получено на 12.12.2019 г.

В определения срок и към момента на издаване на настоящото Решение, в РИОСВ- 
Бургас не е постъпила изисканата информация.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал. 5 
от НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК).

Прекратявам процедурата по административна преписка с вх. № ПД-2282 за 
инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във 
водотръбен котел ПКГМ-12 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация -  Бургас“ 
ЕАД в УПИ Ш-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: „КОИБА“ ЕООД

П рекрат яван ет о на процедурат а с  наст оящ от о р еш ен и е  н е  изклю чва  
възм ож ност т а възлож ит елят  да  подаде ново уведом л ен и е до ком пет ент ния орган.

Заи нт ересован ит е л и ц а  м огат  да обж алват  реш ен и ет о по р ед а  на  
А дм и нист рат ивно -  процесуалн  гкт ора на  Р И О С В -Б ургас пред
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ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГА
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